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Resumo  

Da luz que sumamente se difunde à resplandecência que reverte o sentido descendente 
da iluminação e a reconduz à sua origem luzente, desenha Boaventura um círculo 
luminoso no qual se coordena e ritma toda a sua metafísica. Com efeito, a partir da 
semântica da luz, traça o autor do século XIII um mapa conceptual coeso e fecundo, 
capaz de congregar numa unidade estruturante e de diferenciar nas suas especificidades 
as três regiões ônticas que se concertam na sua mundividência: Deus, o homem e o 
mundo. Nestas três instâncias entrever-se-á, então, não apenas uma hierarquia 
perfeitamente estratificada, segundo distintas expressões de luz, mas ainda um 
dinamismo omnipresente que as abraça e inter-relaciona, e que bem se deixa pensar à 
luz da vigorosa actividade inerente à natureza luminosa. Se, pela luz, o universo 
bonaventuriano se acende num dinamismo vital que alinha as criaturas com o Criador e, 
no Criador, as três pessoas da Trindade entre si (que estão sendo postas, também elas, 
por um dinamismo luminoso), pela beleza se elucidará a estrutura que desse dinamismo 
resulta. Porque, desde logo, a actividade da luz desdobra a unidade do princípio luzente 
numa certa dualidade de princípio e principiado, a beleza vem assinalar, de entre a 
pluralidade que a actividade da luz faz emergir, a sua unidade como sobrevivência e 
rastro do princípio no principiado, como esplendor, portanto, do Pai no Filho e do Filho 
em toda a criação. Assim, quando a beleza vier, sob a pena do Doutor Seráfico, 
precisar-se na ideia de uma proporção entre partes, ou na ideia de um sentimento 
subjectivo, é ainda nesse conceito matricial de beleza que ela se deixará subsumir. 
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Abstract 

From the light that first and foremost diffuses itself to resplendence that recasts the 
descending course of illumination, taking it back to its beaming origin, Bonaventure 
draws a luminous circle that coordinates and rhythms all his metaphysics. In fact, the 
13th century author departs from the semantics of light to draw a cohesive and fecund 
conceptual map, capable of congregating in a structuring unity and of differentiating in 
its specificities the three ontic regions that conflate concertedly in his cosmovision: God, 
man and the world. In these three instances, one distinguishes not only a perfectly 
stratified hierarchy, according to distinct expressions of light, but also an omnipresent 
dynamics that encircles them and determines their interrelation, therefore allowing for 
its consideration under the vigorous activity of luminous nature. If, through light, the 
universe of Bonaventure gains a vital dynamics that brings into line the creatures and 
the Creator, and in the Creator, the three Trinity persons (themselves posited by a 
luminous dynamics), through beauty the structure resulting from that very dynamics is 
clarified. As right from the start, the activity of light unfolds the unity of the luminous 
source in a duality of commencement and commenced, beauty underscores, within the 
plurality the activity of light brings to the surface, its unity as survival and vestige of the 
origin in the originated, and therefore as splendour of the Father in the Son, and of the 
Son in all creation. And so, when beauty, under the pen of Doctor Seraphicus, 
eventually comes to terms with the idea of a proportion between the parts, or with the 
idea of a subjective feeling, it is still to be subsumed by that matrix concept of beauty.  
 
Key-words: Bonaventure; light; beauty; numerous equality; resplendence; relation. 
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Viver na Idade Média era mais interessante:  
em cada casa vivia um espírito, e em cada igreja um deus. 

Tarkovsky, Stalker (1979) 
 
 

O isplendor di Dio, per cu’ io vidi 
l’alto trïunfo del regno verace, 

dammi virtù a dir com’ ïo il vidi! 
Lume è là sù che visibile face 
lo creatore a quella creatura 

che solo in lui vedere ha la sua pace.  

Dante, Paradiso XXX 
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Inspiremo-nos directamente em Boaventura para dar início ao itinerário que ora se 

inaugura e façamos das primeiras linhas deste estudo um prólogo que trate de apresentar 

o conjunto de questões em debate e as etapas a percorrer até à sua resolução. É 

Boaventura quem, de facto, nos ensina a ser claros e a prenunciar em prelúdio tudo o 

que depois se desenvolverá. Isso mesmo desvendamos em obras como Breviloquium e 

Itinerarium mentis in Deum e isso mesmo procuraremos praticar aqui, num espírito de 

fidelidade que não perca, porém, sentido crítico – sentido esse que procuraremos levar 

até à última linha deste nosso trabalho. 

Ora, da luz que sumamente se difunde à resplandecência que reverte o sentido 

descendente da iluminação e a reconduz à sua origem luzente, desenha Boaventura um 

círculo luminoso no qual se coordena e ritma toda a sua metafísica. Com efeito, a partir 

da semântica da luz, traça o autor do século XIII um mapa conceptual coeso e fecundo, 

capaz de congregar numa unidade estruturante e de diferenciar nas suas especificidades 

as três regiões ônticas que se concertam na sua mundividência: Deus, o homem e o 

mundo. Nestas três instâncias entrever-se-á, então, não apenas uma hierarquia 

perfeitamente estratificada, segundo distintas expressões de luz, mas ainda um 

dinamismo omnipresente que as abraça e inter-relaciona, e que bem se deixa pensar à 

luz da vigorosa actividade inerente à natureza luminosa. A natureza luminosa, de resto, 

a Deus convenientemente se apropria, luzindo internamente na Trindade das pessoas 

divinas, reluzindo no mundo através do qual se manifesta e resplandecendo na alma que 

não apenas o exprime como sua imagem, mas também o perscruta como seu amante. A 

luz que assim atravessa Deus, o homem e o mundo, não se faz quarto termo que os põe, 

aos três, em relação. A luz é, pois, a própria Divindade que é, que se desvela e que 

convida a si, que se torna, pois, presente mas transcendente ao homem e ao mundo, 

como luz que neles se expressa, mas que no seu mistério principial se reserva. Pensar 
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esta omnipresença da luz é, por conseguinte, vislumbrar Deus na totalidade do ser. 

Contudo, se o eixo que norteia toda a filosofia bonaventuriana é a Trindade que por toda 

a criação fulgura, pondo-se como seu princípio e seu sentido final, o homem representa, 

enquanto protagonista da aspiração a Deus e intérprete de Deus no mundo, o ponto de 

vista a partir do qual as suas investigações metafísicas se desenvolvem, por ser, afinal, o 

lugar privilegiado da manifestação do Divino na criação. A verdade é que, como 

imagem de Deus, o homem concentra o impulso de retorno ao modelo que o pôs na 

existência e o configurou, visando a Divindade em todos os seus gestos – sensitivos, 

memorativos, intelectivos, afectivos e motivos –, correlativos do corpo e das três 

faculdades da alma – memória, inteligência e vontade. 

Nos termos de uma semântica da luz, desdobra-se, com efeito, uma intrincada teia 

de relações dinâmicas que interligam a realidade expressiva à expressão – num 

movimento luzidio de processão do ser e de exemplaridade –, e a expressão à realidade 

expressiva que nela se expressa – num movimento resplandecente de conversão dos 

entes ao seu princípio luzente. Se, pela luz, o universo bonaventuriano se acende num 

dinamismo vital que alinha as criaturas com o Criador e, no Criador, as três pessoas da 

Trindade entre si (que estão sendo postas, também elas, por um dinamismo luminoso), 

pela beleza se elucidará a estrutura que desse dinamismo resulta. Porque, desde logo, a 

actividade da luz desdobra a unidade do princípio luzente numa certa dualidade de 

princípio e principiado, a beleza vem assinalar, de entre a pluralidade que a actividade 

da luz faz emergir, a sua unidade como sobrevivência e rastro do princípio no 

principiado, como esplendor, portanto, do Pai no Filho e do Filho em toda a criação. 

Assim, quando a beleza vier, sob a pena do Doutor Seráfico, precisar-se na ideia de uma 

proporção entre partes, ou na ideia de um sentimento subjectivo, é ainda nesse conceito 

matricial de beleza (enquanto manifestação de Deus no seu Verbo, nas suas sombras, 

nos seus vestígios, nas suas imagens e similitudes) que a mesma beleza se deixará 

subsumir. 

Nestas linhas julgamos, portanto, condensar o programa de uma metafísica 

estética bonaventuriana, à qual procuraremos dar voz e reconhecer densidade nas muitas 

linhas que se seguirão. Ao qualificarmos como estética a metafísica do filósofo 

medieval não ignoramos o anacronismo em que, aparentemente, incorremos, 

reclamando para o século XIII um domínio filosófico que apenas no século XVIII se 

consagrará – com Alexander Gottlieb Baumgarten e a sua obra Aesthetica – como 

disciplina filosófica autónoma. Não ignoramos também que, ao qualificarmos como 
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estética a metafísica de Boaventura, deturpamos o sentido etimológico que nela se 

inscreve enquanto filosofia da sensação [αἰσθησις], porque, em verdade, é 

eminentemente espiritual, e não sensível, a beleza de que o franciscano nos fala. Ora, se 

ainda assim ousamos designar como estética a metafísica bonaventuriana, é porque nela 

uma penetrante filosofia do belo se faz entrever. Não haveria a filosofia do belo de ficar 

integrada no campo da estética, fomentando linhas de pensamento que, embora muitas 

vezes demarcadas por uma concepção sensível da beleza, bebem da ideia espiritual – e, 

amiúde, imprecisa – do belo que os Antigos e Medievais souberam burilar1? 

É pois sob a égide de uma kalologia que a metafísica de Boaventura se assume 

como estética. Por consideração ao seu tempo e ao próprio espírito da sua filosofia, não 

elevamos a estética ao domínio por excelência no qual o filósofo se movimentou. Ao 

mesmo tempo, porém, não receamos com ela qualificar a metafísica que Boaventura 

confessou estar praticando nas suas incursões filosóficas. Como filosofia da beleza, a 

estética permeia, então, a sua metafísica, constituindo-se como sua dimensão intrínseca 

e envolvendo-se intimamente nas perscrutações da realidade última e do 

posicionamento do homem perante o mundo e o seu destino. 

Tomando, assim, a metafísica de Boaventura como o espaço concreto da sua 

filosofia e o horizonte específico da tese que, de ora em diante, se desenrolará, 

pretendemos acompanhar, no desenvolvimento das partes e capítulos que compõem o 

nosso estudo, o ritmo da própria metafísica bonaventuriana, tal como o autor no-la 

descreve: 

“[…] esta é toda a nossa metafísica: da emanação, da exemplaridade, da 
consumação […].”2 

A cada uma destas ramificações da metafísica, que constitui também cada um dos 

estágios da grande circularidade cosmológica, dedicamos nós uma parte específica: “Da 

luz divina”, “Da luminosidade cósmica”, “Da resplandecência humana”. Nesta cadência 

adivinha-se, de resto, o compasso binário da processão / conversão que a linhagem 

neoplatónica foi perpetuando, e no qual se desenha um movimento ondulatório de 

descida criadora e relevamento redentor. Em “Da luz divina”, o dinamismo emanatista 

                                                 
1 Disso parece estar certo Luis Juan Guerrero: GUERRERO, Luis Juan, Qué es la Belleza, Buenos Aires, 
Editorial Columba, 19562, p. 17. 
2 «[…] haec est tota nostra metaphysica: de emanatione, de exemplaritate, de consummatione […]» 
(Hexaem. I, 17; V, 332b; in Doctoris Seraphici S. Bonaventura SRE Episcopi Cardinalis. Opera Omnia 
I-XI, Ad Claras Aquas, Quarracchi, 1883-1902). Todas as traduções das obras de Boaventura são da 
nossa autoria. Ao traduzirmos passagens de Reductio artium ad theologiam e Itinerarium mentis in Deum, 
tivemos o cuidado de as comparar com as traduções portuguesas já existentes. 
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que anima a Divindade e que está pondo a pluralidade trinitária no seu seio virá a lume. 

A anteposição desta parte – que se dedica, pois, de princípio a fim, à concepção 

bonaventuriana da Divindade – àquelas outras partes que lidarão, mais de perto, com a 

criação por inteiro e com o homem em particular, harmoniza-se, não apenas com a 

ordem metafísica dos seres (ainda que inverta a ordem do processo humano de 

cognição), mas também com a percepção de que tudo o que do homem e do mundo 

possa ser dito é comparação de analogia (no que de semelhança e dissemelhança 

envolve) relativamente a Deus. E, de facto, é não apenas na inquirição do gesto que põe 

o mundo (criação), mas simultaneamente na auscultação da relação do mundo a Deus 

que se comporá toda a parte “Da luminosidade cósmica”, na qual a tese exemplarista 

conquista um lugar central, porque esclarecedor da essência das criaturas e da presença 

de Deus no mundo. Terminar com o conjunto de capítulos que se agrupam no título “Da 

resplandecência humana” significa, por fim, que na odisseia ontológica que Boaventura 

nos relata reconhecemos um certo antropocentrismo, na medida em que a consumação 

ou recondução de tudo a Deus – que dá sentido a todo o movimento descendente e 

materializante da criação – ao homem incumbe como sua tarefa própria. 

Ao descrevermos deste modo o círculo metafísico descrito pela filosofia de 

Boaventura, revestimo-lo, então, da figura de um círculo luminoso. É, afinal, o próprio 

Doutor Seráfico que nos autoriza a fazê-lo, quando àquela definição de metafísica 

acrescenta: 

“[…] ou seja, [toda a nossa metafísica consiste em] sermos iluminados 
pelos raios espirituais e reconduzidos ao sumo.”3  

Neste sentido, intentaremos desvelar o dinamismo da luz que se presentifica em 

cada região ôntica – Deus, mundo e homem – e em cada actividade que os está 

definindo – emanação, exemplaridade e consumação. E, como onde a luz se activa, a 

beleza fulgura, a cada esclarecimento do movimento da luz sucederá a revelação e 

elucidação da beleza que por ele se inaugura. Assim sendo, elegemos como centrais 

para a nossa reflexão os Livros I e II dos Commentaria Sententiarum, que tratam, 

respectivamente, da concepção de Deus e da criação, e a obra Itinerarium mentis in 

Deum, onde o percurso da recondução a Deus é traçado. Com isto, não esquecemos, 

porém, a relevância de obras como Breviloquium, Quaestiones disputatae de mysterio 

Trininatis e Collationes in Hexaëmeron, que nos ajudarão a esclarecer e a encerrar 

                                                 
3 «[…] scilicet illuminari per radios spirituales et reduci ad summum.» (Hexaem. I, 17; V, 332b). 
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questões levantadas naquelas obras, nem mesmo outros escritos bonaventurianos aos 

quais pontual ou repetidamente recorreremos por forma a reconstruir a bela arquitectura 

luminosa que Boaventura edificou no curso do século XIII.  

Às três partes que, assim, constituirão o cerne da nossa tese e o espelho do ritmo 

da metafísica bonaventuriana, anteporemos, no entanto, toda uma parte dedicada à 

própria forma que visualmente está estruturando os discursos bonaventurianos, porque 

nela se começa a vislumbrar o espírito filosófico que se corporifica nas suas teses. Em 

rigor, a construção de uma síntese que se faça fiel ao pensamento bonaventuriano, só 

mediante a compreensão prévia da unidade orgânica que atravessa cada obra se pode 

consentir. Uma leitura renovada da filosofia de Boaventura tratará de eleger algumas 

das suas teses para as colocar em novas relações de sentido. Este trabalho, no entanto, 

não se pode empreender sem o reconhecimento dos diagramas originais nos quais as 

diferentes questões se concertam.  
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Capítulo I 
As formas da verdade 

Desde a era clássica, a filosofia congregou em si o questionamento fundamental 

sobre a sua própria linguagem ou modo de expressão. É, com efeito, num esforço de 

demarcação da arte poética que Platão resgata para a filosofia um discurso específico, 

que recusa a exacerbação das emoções em prol de uma manifestação da verdade1, e que 

apela ao exercício da parte racional da alma em detrimento do estímulo das suas 

paixões 2 . Daqui resultará, não uma literatura menor, mas uma linguagem que 

idealmente se deixa configurar por inteiro pela verdade de que é veículo e expressão, 

segundo a máxima que o filósofo grego cita ou reinventa: 

“A genuína arte de falar não existe sem uma união à verdade, nem jamais 
pode existir no futuro.”3 

A proclamação desta intimidade da palavra à verdade, que se traduz na 

subalternidade da primeira e no primado da segunda, e que é pedra angular do exercício 

filosófico de matriz platónica, prolongar-se-ia à Idade Média através da obra de 

Agostinho de Hipona. De Doctrina Christiana – texto delineador de alguns dos traços 

característicos da Literatura Latina Medieval – erige-se no século V como tratado sobre 

a linguagem, reunindo um conjunto de preceitos úteis para a formação do orador cristão 
                                                 
1 O conceito de verdade requer, no seio da filosofia bonaventuriana e em virtude da complexidade que aí 
assume, um esclarecimento e aprofundamento teóricos que, por ora, adiaremos. Assim, empregá-lo-emos, 
ao longo deste capítulo, no seu sentido geral de ‘ser’, classificando-se como verdadeiro aquilo que é ou 
existe. Cf. Sc. Chr. II, 9 (V, 10a). 
2 Na expulsão dos poetas da cidade ideal da República de Platão (397e-398a), Curtius reconhece o apogeu 
da ‘querela entre a filosofia e a poesia’, denotando como a filosofia se erige e desenvolve nesse 
movimento contra a poesia. O modelo racional sobre o qual o exercício filosófico é fundado, na esteira de 
Platão, distancia o seu discurso da linguagem poética, convocada para o aguilhoamento das emoções e 
para o relato da ficção ou da não-verdade. «Darum wird der Dichter aus dem platonischen Staat 
vertrieben (Resp. 398a und 606/7). Platons Homerkritik ist der Gipfelpunkt des Streites zwischen 
Philosophie und Poesie, der zu Platons Zeit schon ‘alt’ war (607c).» (CURTIUS, Ernst Robert, 
Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern, A. Francke Verlag, 19634, p. 211). 
3 PLATÃO, Fedro, 260e. 
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nas suas tarefas de interpretação e comunicação da mensagem bíblica. Orientado o 

discurso para o desvelamento e a transmissão da sabedoria, recomenda-se a sobriedade 

do estilo, para que a beleza excessiva do discurso não dilua a atenção à verdade4. Da 

recusa desta linguagem que, inebriando o homem, o induziria em erro e em falsidade, 

nasce o bom uso da palavra que cumpre, como seu propósito primeiro, a função de 

instruir, enquanto esclarecimento da verdade recôndita5. A reconciliação da verdade 

com a palavra reconduziria a linguagem, de um mero produto da criação fabular a um 

meio eficaz de perscrutação teológica, através do qual o sentido das Sagradas Escrituras 

se apura e se ensina.  

São Boaventura herdará, em grande medida, o espírito desta filosofia agostiniana 

da linguagem. Com efeito, De Doctrina Christiana revela-se fonte privilegiada de 

inspiração das suas reflexões, sendo explicitamente citada oitenta e quatro vezes ao 

longo da sua obra, segundo a contagem de Jacques-Guy Bougerol6, que omite ainda as 

múltiplas referências tácitas e paráfrases anónimas que despontam nos seus textos. 

Autoridades reclamadas pelo Doutor Seráfico na compreensão da utilidade das ciências 

pagãs para o desenvolvimento do pensamento teológico, as lições de De Doctrina 

Christiana ecoam igualmente nas passagens nas quais o autor indaga a função da 

linguagem:  

“Rogo à tua beatitude, mãe santíssima, que peses mais […] a verdade das 
palavras do que a elegância do discurso […].”7 

                                                 
4  «Quanquam etiam sermo non captiosus, sed tamen abundantius quam grauitatem decet, uerborum 
ornamenta consectans, sophisticus dicitur.» (AGOSTINHO, De doctrina christiana II, 31, 48; CCSL 32, 
66). 
5 «Prorsus haec est in docendo eloquentia, qua fit dicendo, non ut libeat, quod horrebat, aut ut fiat, quod 
pigebat, sed ut appareat quod latebat.» (AGOSTINHO, De doctrina christiana IV, 11, 26; CCSL 32, 134). 
Evocando a autoridade de Cícero, Santo Agostinho discerne uma tripla finalidade da linguagem – instruir, 
deleitar e mover. Entre estas, a instrução distingue-se como essencial, na medida em que antecede e 
subjaz às demais funções da palavra, que adiante teremos a oportunidade de aprofundar. «Si autem adhuc 
nesciunt, prius utique docendi sunt quam mouendi. Et fortasse rebus ipsis cognitis ita mouebuntur, ut eos 
non opus sit maioribus eloquentiae uiribus iam moueri. Quod tamen cum opus est, faciendum est; tunc 
autem opus est, quando, cum scierint, quid agendum sit, non agunt. Ac per hoc docere necessitatis est.» 
(IDEM, op. cit. IV, 12, 28; CCSL 32, 135-136). 
6 «Bonaventura ha citato Agostino piú di 3050 volte. […] il De doctrina christiana 84». (BOUGEROL, 
Jacques-Guy, Opere di San Bonaventura. Introduzione Generale, Roma, Città Nuova Editrice, 1990, pp. 
40-41). 
7 «Rogo autem beatitudinem tuam, mater sanctissima, quatenus magis penses […] dictorum veritatem 
quam sermonis venustatem […].» (Perf. vit., prol. 2; VIII, 108a). Ainda que de um modo disperso, as 
afirmações do primado da verdade sobre a elegância do discurso são recorrentes na obra de São 
Boaventura, atestando a sua ascendência platónico-agostiniana. 
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Nestas palavras, que Boaventura dedicara a Isabel, irmã do rei São Luís e abadessa 

da Ordem de Santa Clara, pressente-se esse mesmo ideal de uma linguagem depurada 

dos seus artifícios formais destinada ao transparecimento inequívoco da verdade. Às 

palavras conceder-se-lhes-á, pois, o valor do significado que acolhem e difundem, mas a 

suavidade, a fluidez e os ritmos pelos quais se combinam e entretecem, formando, por 

fim, a inteligibilidade do texto, relegar-se-ão ainda para um plano secundário. O 

ambiente universitário em que o autor franciscano se move reanima, decerto, esta 

concepção da linguagem como via de instrução, centrada, portanto, na sua capacidade 

de transmissão de saberes e esclarecimento doutrinário8. Se a educação consiste na 

partilha ou comunicação de conhecimento de mestre para discípulo, ela concretiza-se 

justamente em actos de linguagem, e a eficácia da palavra na expressão da verdade 

confere-lhe, portanto, um poder pedagógico inegável. 

Sob a perspectiva de uma concepção de linguagem constantemente definida na sua 

relação com a verdade, São Boaventura aprofunda ou, pelo menos, clarifica as posições 

de Agostinho. Ainda que ambos os filósofos assumam uma tripla funcionalidade da 

linguagem, não existe uma correspondência directa entre os três fins estipulados: 

instruir [docere], deleitar e mover, segundo o Hiponense; exprimir, instruir [erudire] e 

mover, segundo o filósofo de Bagnoregio. Suspendendo, por ora, todas as considerações 

em torno do propósito de mover e de deleitar, que adiante retomaremos, verificamos 

que aquilo que Santo Agostinho destaca como intuito primordial da linguagem, ou seja, 

a educação, São Boaventura desdobrará em dois fins distintos: expressão e instrução. 

A noção agostiniana de “docere” e a noção bonaventuriana de “erudire”, que aqui 

traduzimos pelo termo único “instruir”, designam, em substância, o mesmo processo de 

comunicação de conhecimentos, focando embora diferentes aspectos. Com efeito, a raiz 

indo-europeia de “docere” – *dek – exprime a ideia de uma motivação da aceitação, 

evidenciando assim o modo como a instrução se realiza, isto é, mediante a condução do 

ouvinte ao acolhimento e aprovação da verdade proferida. “Erudire”, na sua 

composição pelo prefixo “e-” e pelo adjectivo “rudis”, denota o movimento de 

                                                 
8 Marie-Dominique Chenu, num pormenorizado retrato do estilo escolástico, mostra como o propósito de 
instrução, no interior das Universidades, onde o pensamento filosófico e teológico se vai debatendo e 
constituindo, determina a própria linguagem, submetida a critérios de utilidade que excluem, em grande 
medida, a consideração da sua eloquência. «Le travail de l’école, commandé par ses fins pédagogiques, 
fait prévaloir l’utilité sur la beauté, l’instruction efficace sur l’échange des emotions.» (CHENU, 
Marie-Dominique, Introduction à l'étude de Saint Thomas d'Aquin, Montréal / Paris, Institut d'Études 
Médiévales / Vrin, 19743, p. 92). 
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erradicação da ignorância, sublinhando o resultado visado nessa acção. As duas 

perspectivas confluem assim num única acepção, segundo a qual a instrução gera uma 

abertura à verdade9 ao suscitar no discípulo a anuência das teses comunicadas. A esta 

função essencial da linguagem, São Boaventura anteporá, no entanto, a razão de 

expressão. Se, pela instrução, a palavra se adequa à mente daquele que a escuta, 

recebendo por via da sua dimensão sensível a verdade inteligível que nela se inscreve, 

pela expressão, a palavra conforma-se previamente à verdade compreendida na mente 

daquele que a profere. “Exprimir” indica, portanto, no encadeamento da filosofia 

bonaventuriana da linguagem, a produção de uma semelhança vocal da ideia mental que 

a precede. O verbo “docere” agostiniano subentende, todavia, esse sentido que São 

Boaventura explicita através da noção “exprimire”, pois que a linguagem não pode 

cumprir-se como transmissão eficaz da verdade sem que esta a habite e se constitua 

como seu referente. E se esta elucidação não concede ainda a São Boaventura o 

princípio de originalidade da sua ciência da linguagem, ela opera, no entanto, o 

estreitamento dessa intimidade que o exercício filosófico foi tecendo entre a verdade e a 

linguagem.  

Efectivamente, o ponto de vista segundo o qual a filosofia integra, como disciplina 

própria, uma reflexão acerca dos seus métodos e instrumentos discursivos terá sido bem 

assimilado pelo autor da De reductione artium ad theologiam que identifica a filosofia 

racional com as ciências do discurso [scientiae sermocinales], agrupamento das 

disciplinas clássicas que compunham o trivium esboçado desde o século V por 

Cassiodoro – gramática, lógica e retórica10 –, e pelas quais a verdade das palavras é 

averiguada. Consagrada cada uma destas artes liberais à consecução de cada um dos três 

objectivos da linguagem, temos que a gramática regula a expressão, através da qual a 

verdade se subsume na palavra; a lógica, por seu turno, concorre para a instrução, 

fornecendo os métodos discursivos necessários à demonstração da verdade; e, por fim, a 

                                                 
9 Note-se que São Boaventura oscila entre os conceitos «docere» e «erudire» sem um esclarecimento 
terminológico, o que é indicativo da equivalência dos seus significados. «[…] quarum prima est ad 
exprimendum, secunda ad docendum, tertia ad movendum.» (Red. art. 4; V, 321a); «Si vero 
consideremus sermonem ratione finis, sic est ad exprimendum, ad erudiendum et ad movendum […].» 
(Red. art. 18; V, 324a). 
10  Cassiodoro releva a partir das Sagradas Escrituras as sete artes liberais. Cf. CASSIODORO, 
Institutiones Divinarum Saecularium Letterarum II, praef.; in CASSIODORUS SENATOR, Institutiones 
I, Roger Aubrey Baskerville Mynors (ed.), Oxford, Clarendon Press, 1937. 
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retórica imprime na palavra a exortação que persuade o ouvinte e o incita à sua 

configuração ética com a verdade. 

Este vínculo que une a palavra à verdade é de tal modo consolidado na filosofia do 

Doutor Seráfico que o tema da linguagem estender-se-á à sua ontologia para pensar a 

própria essência do universo, descrita enquanto expressão divina que enuncia como seu 

referente último a verdade suprema que Deus é. Esta concepção bonaventuriana de 

linguagem, acalentada pelos seus antecessores filosóficos, persiste na preponderância do 

significado sobre o significante, termos que, na esfera metafísica, se permutam 

respectivamente com o próprio divino e a hierarquia das criaturas. O modelo de 

linguagem então defendido redundará no ideal de transparência ou princípio de clareza 

pelo qual se aspira ao apagamento da própria estrutura significante para que o sentido 

nela incutido se evidencie distintamente. Trata-se aqui, no fundo, de afirmar o carácter 

instrumental ou mediador da palavra na tarefa fundamental da revelação e comunicação 

da sabedoria. 

Das confissões de humildade que relevamos dos preâmbulos de Boaventura, desde 

Breviloquium a Legenda maior sancti Francisci 11 , onde o filósofo declara a sua 

inabilidade discursiva, ou até mesmo científica, e invoca o auxílio divino para a 

redacção do seu texto, infere-se precisamente a subalternidade do autor que redige 

diante da excelência dos assuntos descritos. Com efeito, o tópico da modéstia, 

recorrente na literatura medieval por incitamento dos grandes oradores romanos como 

Cícero e Quintiliano12, e que alcança fôlego redobrado na bibliografia cristã, visa não 

apenas a legitimação da obra pela reivindicação de uma co-autoria divina, 

                                                 
11 «Rogo igitur, quod magis pensetur intentio scribentis quam opus, magis dictorum sensus quam sermo 
incultus […].» (Itin., prol. 5; V, 296b); «Ad huius tam venerabilis viri vitam omni imitatione dignissimam 
describendam indignum et insufficientem me sentiens, id nullatenus attentassem, nisi me fratrum fervens 
incitasset affectus, generalis quoque Capituli concors induxisset instantia, et ea quam ad sanctum patrem 
habere teneor devotio compulisset, utpote qui per ipsius invocationem et merita in puerili aetate, sicut 
recenti memoria teneo, a mortis faucibus erutus, si praeconia laudis eius tacuero, timeo sceleris argui ut 
ingratus […].» (Leg. mai., prol. 3; VIII, 505a); «Si quid igitur imperfectum, vel obscurum, vel superfluum, 
vel minus rectum ibi fuerit, venia occupationi et brevitati temporis et pauperculae scientiae concedatur, si 
quid vero rectum, soli Deo honor et gloria referatur.» (Brevil., prol. 6; V, 208b). 
12 Curtius realça na literatura medieval europeia a recorrência de declarações de modéstia que serviriam o 
propósito retórico de cativar e, desse modo, persuadir a audiência. A mesma tópica é integrada nos textos 
cristãos, concedendo-lhe embora uma nova tonalidade espiritual, consentânea com as virtudes evangélicas. 
«Der Redner hatte in der Einleitung die Hörer wohlwollend, aufmerksam und gefügig zu stimmen. Wie 
macht man das? Zunächst durch bescheidenes Auftreten. Man muβ diese Bescheidenheit aber selbst 
hervorheben. So wird affektiert. Nach Cicero (De inv. I 16, 22) ist zweckmäβig, daβ der Redner 
Unterwürfigkeit und Demut bezeugt. (prece et obsecratione humili ac supplici utemur).» (CURTIUS, 
Ernst Robert, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, p. 93). 
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convertendo-se o escritor no mero intermediário de Deus, mas visa ainda a apologia de 

uma linguagem sóbria, por vezes rude, em proveito da sua clareza, ou seja, da sua 

capacidade de atrair a percepção do ouvinte, não sobre si mesma, mas sobre o sentido 

que a perpassa. Neste caso, a depreciação da palavra empregue serve o enaltecimento da 

verdade por ela transmitida, destituindo-se a linguagem de um valor intrínseco. Pela 

auto-descentramento do autor pretende-se, por conseguinte, retirar à verdade o carácter 

subjectivo que a sua expressão em palavras, realizada por um determinado sujeito, 

acarreta, procurando-se antes preservar a sua validade universal e transcendente, 

enquanto simultaneamente referente e remanescente de todo o discurso. 

Esta alegação de simplicidade e desadorno do discurso contrasta, porém, em 

Boaventura, com a riqueza do seu vocabulário, fluente em sinonímias e subtilezas de 

expressão13, com a criatividade das suas metáforas e alegorias, o ritmo e a cadência da 

sua escrita, e a vivacidade afectiva das suas narrativas e argumentações. Todos estes 

elementos se organizam no discurso do filósofo, urdindo a beleza do seu texto, porque, 

afinal, a beleza pode ela mesma favorecer, ao invés de obstar, o intuito de instrução da 

linguagem. É pelo menos essa a posição agostiniana na consideração do deleite como 

segundo fim da palavra, como já aqui o indicámos. Importa, é certo, visar na linguagem 

um acesso à verdade e a perseverança neste objectivo implica, de facto, que não nos 

detenhamos na beleza da palavra. Não se concebe, portanto, a palavra como objecto de 

deleite excepto na medida em que dispõe o seu destinatário para a verdade – objecto 

efectivo da fruição humana. Todavia, a instrução, como fim de difusão de uma 

sabedoria profunda junto de um público alargado, reclama o embelezamento do discurso 

que, ao promover desta forma o prazer da leitura ou escuta, fixa a atenção do leitor ou 

ouvinte, motivando assim a sua adesão, já não às palavras, com os seus ornamentos 

linguísticos, mas, por meio destas, ao sentido nelas expressado. É certo que Agostinho, 

diversamente de Boaventura, atribui à função de deleite o estatuto de fim da linguagem, 

enfatizando deste modo a sua dimensão aprazível, mas subordina-a, no entanto, à 

faculdade instrutiva e à faculdade motiva da linguagem. Para o autor franciscano, por 

sua vez, muito embora a beleza não se constitua, na sua filosofia, como finalidade da 

palavra, supõe-se uma utilidade da ornamentação do discurso – orientada pela ciência 

                                                 
13 A este respeito, é pertinente referir o trabalho de levantamento da terminologia bonaventuriana a partir 
de ferramentas informáticas, levado a cabo por Jacqueline Hamesse: HAMESSE, Jacqueline, Thesaurus 
Bonaventurius I-II, Louvain, CETEDOC, 1972-1975. 
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retórica – na incitação do deleite no ouvinte e, por esta via, no favorecimento da sua 

apreensão da verdade significada14. 

À luz deste princípio, o virtuosismo da escrita de São Boaventura não inverte 

necessariamente o esquema da relação verdade / discurso que preside ao seu modelo de 

linguagem, na medida em que a subalternidade da linguagem face à verdade não resulta 

na negligência da forma, mas, pelo contrário, no cuidado suplementar de a conformar à 

verdade, por um lado, e ao entendimento daquele que a escuta, por outro. Relembramos 

que a crítica platónica à poesia não redunda na condenação da beleza do discurso por si 

mesma, mas na condenação de um discurso dissociado da verdade. Quando, então, 

Ernesto Jallonghi, comentador de São Boaventura, insinua que o filósofo terá optado 

por uma linguagem poética em detrimento de uma exposição nua do seu pensamento15, 

contestamos a sua posição, vislumbrando nas suas obras, não o velamento estilístico de 

uma ideia, mas a manifestação possível da mesma, no seu duplo compromisso para com 

a verdade e para com o seu público. A escrita bonaventuriana não se converte, por isso, 

num mero artifício formal que, como simples invólucro, encobre a verdade pensada, 

mas constitui-se como o seu próprio espessamento sensível ou discursivo. O lirismo e o 

esquematismo sobre os quais repousam os textos de Boaventura, formam o apropriado 

enquadramento expressivo do seu pensamento, sem o qual seria difícil a restituição fiel 

das tonalidades significativas da sua metafísica. 

Desconstrói-se, deste modo, aquela “ilusão”, como bem a apelidou 

Marie-Dominique Chenu, que se cifra na ideia de uma indiferença do pensamento 

abstracto relativamente aos seus meios de expressão16. Os escritos de São Boaventura 

atestam a consubstancialidade da verdade intelectualmente apreendida às estruturas e 

recursos formais de linguagem, concretizando o próprio modelo bonaventuriano de uma 

                                                 
14 A ornamentação do discurso, orientada segundo a ciência retórica, pela qual se induz o prazer, é, para 
Boaventura, um meio de exercer a faculdade motiva da linguagem. «Et quia ratio apprehendit per 
sermonem congruum, iudicat per verum, movet per sermonem ornatum […].» (Red. art. 4; V, 321a). 
15 «Alieno dall’idea presentata nella sua nudità e realtà, la mirava tra colori e adombramenti vaghi, come 
tra veli fluttuanti, sicchè amava le mezze tinte, le vaporosità dei contorni, i blandi riflessi e le sfumature 
frequenti – le qualità, insomma, in cui è certo una tal quale tendenza all’affermazione dell’arte.» 
(JALLONGHI, Ernesto, «Le attitudini poetiche di S. Bonaventura», La Scuola cattolica 42 (Milano, 
1914), p. 160). 
16 «Dans la mesure même où elle est œuvre de pensée, où elle est philosophie et sagesse, n’échappe-t-elle 
pas au métier, n’est-elle pas libre de ses moyen d’expression, et comme abstraite, à haute distance, des 
artifices et conventions du style? Ce serait une illusion, et, au fond, une erreur psychologique sur 
l’engagement des plus pures pensées dans le modeste instrument du langage et de ses procédés.» 
(CHENU, Marie-Dominique, Introduction à l'étude de Saint Thomas d'Aquin, p. 66).  
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palavra plenamente configurada ao sentido que visa transmitir. De facto, se assim não 

fosse, ou seja, se a palavra permanecesse indeterminadamente obstáculo, a filosofia, 

enquanto incessante busca da verdade, teria de abdicar da linguagem, ou seja, do 

próprio instrumento através do qual se erige e se mostra. 

Este entrosamento das estruturas formais com o pensamento, que faz, por exemplo, 

da insistente divisão tripartida dos livros e capítulos de Boaventura um vestígio visível 

da omnipresença da Trindade divina, convida-nos, então, no âmbito de um esforço de 

aprofundamento da sua filosofia, à análise demorada de todo o aparato técnico através 

do qual as obras bonaventurianas se erguem gradualmente como admiráveis 

monumentos arquitectónicos. É, com efeito, a partir da analogia com a arquitectura 

gótica e a pintura italiana do século XIII que procuraremos delinear a ossatura em que 

se alicerça o estilo único deste pensador. 

Associamo-nos, assim, por um lado, aos exercícios específicos de J. Barata-Moura, 

G.-H. Allard e L. Laurand17, que se debruçam sobre o pensamento do filósofo medieval 

no seu aparecer, observando as condições da sua materialização na linguagem para 

então surpreender, na dimensão técnica e estética da exposição bonaventuriana, a 

formulação de uma inteligibilidade própria; acompanhamos, por outro lado, a tendência 

histórico-filosófica que procurou integrar a figura do franciscano na compreensão do 

desenvolvimento de uma arquitectura e iconografia góticas. Não propomos aqui o 

estabelecimento de uma linha causal que interligue, segundo um esquema de influências, 

dois géneros bem distintos de expressão – plástica e filosófica –, mas a ilustração das 

fórmulas e princípios que regem a estrutura e o tom das obras bonaventurianas, como 

um fundo cultural que atravessa uma época, animando-a e unificando-a, nas suas 

múltiplas manifestações. Sob este ponto de vista, torna-se limitada a concepção de uma 

arte enquanto mera tradução imagética de um estilo de escrita ou vice-versa, o que 

forçaria a suposição de um subordinante e de um subordinado, relacionados entre si de 

modo desigual, esvaziando o segundo termo do valor de criatividade18. Não excluindo a 

                                                 
17 Referimo-nos aqui aos seguintes estudos: BARATA-MOURA, José, «Inteligibilidade por meio de 
esquema. Aplicação à estrutura formal de algumas obras de São Boaventura», S. Bonaventura (1274-1974) 
II, Jacques Guy Bougerol (dir.), Grottaferrata, Collegio S. Bonaventura, 1973, pp. 417-433; ALLARD, 
Guy-H., «La technique de la ‘reductio’ chez Bonaventure», S. Bonaventura (1274-1974) II, op. cit., 
395-416; LAURAND, Louis, «Le cursus dans la Légende de S. François par S. Bonaventure», Revue 
d’Histoire écclesiastique 9 (Louvain, 1919), pp. 351-358. 
18 Thomas Alexander Heslop, a propósito do estudo da história de arte a partir dos escritos dos teóricos de 
cada época, é peremptório na afirmação da irredutibilidade da imagem ao texto e do texto à imagem. Os 
dois modos de expressão – visual e verbal – distinguem-se bem segundo as suas tradições, os seus 
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hipótese de um panorama de interacções e influências recíprocas, é antes sob a hipótese 

de uma partilha conjunta do mesmo ambiente histórico que tecemos aqui a afinidade 

que espontaneamente se sente nos textos de São Boaventura com a catedral gótica19.  

Com efeito, enquanto Ministro da Ordem dos Frades Menores, o autor franciscano 

teve uma palavra decisiva no capítulo das produções artísticas do seu tempo, 

manifestando uma posição conciliadora entre o ascetismo franciscano, no seu inerente 

voto de pobreza, e o fascínio pela arte, legitimado pela confiança firme na sua função 

educativa e evangelizadora. As Constituições redigidas no Capítulo geral de Narbona 

em 1260 consubstanciariam a sua orientação estética, decretando a moderação no 

adorno das igrejas, mas não renegando a pintura em vitral desde que confinada aos 

muros do altar, espaço valorizado no esquema da arquitectura cristã20. 

Não é apenas, porém, o cargo eclesiástico de Boaventura que o coloca perante a 

questão e a experiência da arte. Já enquanto filósofo, as miniaturas dos códices e os 

vitrais das igrejas, que resplandeciam pela incidência da luminosidade natural, 

impressionavam-no singularmente, entranhando-se nos seus textos para se erguerem 

como metáforas da criação dependente da iluminação divina 21 . Na verdade, no 

vocabulário bonaventuriano são copiosos os termos estéticos – como “pulcritudo”, 

“proportio” e “imago” – que, assim, dão testemunho da proximidade do pensamento 

metafísico do autor ao seu sentimento da beleza e confirmam a sua afeição pelas obras 

artísticas, cujas formas moldariam, por fim, a sua própria escrita. 

Panofsky, precursor da aproximação da arte medieval à filosofia coetânea, realça 

precisamente o sincronismo espacio-temporal da génese, desenvolvimento e decadência 

                                                                                                                                               
desenvolvimentos e as suas naturezas, confessando-se intraduzíveis entre si. Apesar disso, o historiador 
de arte não esquece que uma mesma experiência, como por exemplo a experiência da luz, pode ter 
ressonância e converter-se em objecto de representação simultâneo das duas formas. Restabelece-se, neste 
caso, uma correspondência entre ambas, ainda que indirecta, porque mediada pelo referente comum. Cf. 
HESLOP, Thomas Alexander, «Late twelfth-century writing about art, and aesthetic relativity», Medieval 
Art: Recent Perspectives. A Memorial Tribute to C. R. Dodwell, Gale Owen-Crocker e Timothy Graham 
(ed.), Manchester, Manchester University Press, 1998, pp. 128-141. 
19 «L’architecte, l’imagier et le peintre sont unis au philosophe et au poète, et tous concourent à élever 
une sorte de cité de l’esprit, dont les fondations reposent sur les assises de la vie historique. La Divine 
Comédie est une cathédrale. Ce sont les ‘sommes’ qui ont permis de déchiffrer les images.» (FOCILLON, 
Henri, Art d’Occident, Paris, Librairie Armand Colin, 1955, p. 1). 
20 «Item, fenestrae vitreae historiatae vel picturatae de cetero nusquam fiant, excepto quod in principali 
vitrea post maius altare chori haberi possunt imagines Crucifixi, beatae Virginis, beati Ioannis, beati 
Francisci et beati Antonii tantum. Et si de cetera factae fuerint, per Visitatores amoveantur.» (Const. Narb. 
III, 8; VIII, 452b-453b).  
21 Hexaem. XII, 14 (V, 386b); Brevil. V, 4 (V, 257a). 
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da arte gótica e do pensamento escolástico sem, contudo, em momento algum, 

determinar a ascendência de uma disciplina sobre a outra. A sua especulação, no entanto, 

no que à filosofia medieval diz respeito, centra-se mormente na personalidade 

contemporânea e coabitante de Boaventura: Tomás de Aquino22. E, ainda que ambos 

ancorem os seus processos de argumentação e exposição no método escolástico, não é 

possível reconduzir à identidade a diferença de dois estilos bem demarcados. 

No âmbito da história de arte, São Boaventura foi descoberto como biógrafo de 

São Francisco, sob o impulso de Henry Thode, que reconheceu na obra do filósofo – 

Legenda maior – a chave interpretativa da iconografia italiana dos séculos XIII e XIV, 

de Cristo e do mártir. Na sombra da Ordem franciscana, responsável por um volume 

considerável de encomendas de trabalhos artísticos, o imaginário da paixão deixa-se 

progressivamente influenciar pelo tema da imitação de Cristo, no seu voto de humildade 

e pobreza, consonante com o seu tratamento nas reflexões bonaventurianas. A 

correspondência assim estabelecida entre a pintura e os textos do filósofo define-se, 

neste caso, a partir da sua doutrina e não da estrutura e do ritmo da sua escrita. Um 

mesmo tipo de paralelismo, concebido por Remigius Boving, cruza, por sua vez, o 

pensamento do franciscano com a arquitectura gótica francesa, observando nesta a 

apropriação material dos ensinamentos de São Boaventura23. Se atendermos, portanto, 

ao paralelismo edificado e desconstruirmos, ao mesmo tempo, as teias de causalidade 

que ambos os autores de algum modo constroem, entreveremos, na base destas simetrias, 

a intuição fundamental de que a imagem e o texto se definem como expressões gémeas 

de uma verdade primordial comum e partilham, nesse sentido, a mesma função 

instrutiva. 

                                                 
22 Cf. PANOFSKY, Erwin, Gothic architecture and scholasticism, New York, Meridien Books, 19593.  
23  Remigius Boving procura reconduzir as formas da arquitectura gótica à teologia de Boaventura, 
entrevendo nesta a sua causa, e naquela a tradução gráfica da sua doutrina abstracta. Da filosofia à arte 
urde um encadeamento causal que submete a segunda à primeira. «Der allgemeine Formcharakter jener 
Kunst erschien uns fast wie ein getreues Spiegelbild der geistigen Grundhaltungen des 
bonaventurianischen Gedankensystems.» (BOVING, Remigius, Bonaventura und die französische 
Hochgothik, Werl, Franciscus-Druck, 1930, p. 104). Também Henry Thode concebe um esquema de 
influências que coloca a arte na esteira da sensibilidade estética dos teólogos e dos seus escritos. Cf. 
THODE, Henry, Franz von Assisi und die Anfange der Kunst der Renaissance in Italien, Wien, Phaidon, 
19342. 
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Capítulo II 
Divisão e estrutura arquitectónicas na escrita bonaventuriana 

O fundamento do vínculo que associa o esquema dos textos bonaventurianos à 

estrutura da catedral gótica não se esgota, porém, na partilha factual de um mesmo 

espaço e de um mesmo tempo, mas aprofunda-se na comunhão de uma mesma 

ascendência cultural: Santo Agostinho. A autoridade agostiniana na Idade Média não é, 

de resto, surpreendente: um conjunto vasto de estudos sobre a época confirmam-no 

como precursor da mundividência medieval cristã1. No âmbito da história de arte, Otto 

von Simson observa nas formas arquitectónicas medievais as leis matemáticas que 

Agostinho subpusera à teoria musical2. A aplicação da geometria no planeamento e 

construção dos grandes edifícios eclesiásticos é, com efeito, na perspectiva deste autor, 

um dos traços distintivos que define a arte gótica3. O próprio Hiponense, para quem a 

música se eleva à condição de ciência em virtude da aritmética que lhe subjaz, observa 

nas obras dos arquitectos uma ordem idêntica de proporção e simetria4. Portanto, o 

                                                 
1 Referimos, a título de exemplo, a obra de Henri-Irénée Marrou, que estuda a figura do Hiponense na 
mediação entre as mundividências grega e cristã, sublinhando o character paradigmático do seu 
pensamento nas diversas areas da reflexão medieval. Cf. MARROU, Henri-Irénée, Saint Augustin et la fin 
de la culture antique, Paris, Édition de Boccard, 19835. 
2 «For him [Augustine], music and architecture are sisters, since both are children of number; they have 
equal dignity, inasmuch as architecture mirrors eternal harmony, as music echoes it.» (SIMSON, Otto von, 
The Gothic Cathedral. Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order, Princeton, 
Princeton University Press, 19843, p. 23) 
3 Também Peter Kidson, que relativiza a importância concedida por Otto von Simson à luz, afirma a 
geometria como fundamento da arquitectura. «But it was the geometry, which was the special 
contribution of the architect, that entered at once into the mainstream of church design, and this left its 
mark on a series of buildings which otherwise were out of sympathy with St. Denis.» (KIDSON, Peter, 
«Panofsky, Suger and St Denis», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 50 (London, 1987), p. 
17). 
4 «Itaque in hoc ipso aedificio singula bene considerantes non possumus non offendi, quod unum ostium 
uidemus in latere, alterum prope in medio nec tamen in medio collocatum. Quippe in rebus fabricatis 
nulla cogente necessitate iniqua dimensio partium facere ipsi aspectui uelut quandam uidetur iniuriam. 
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mesmo número que, no tempo, se faz ritmo e harmonia, produzindo a música, no espaço, 

faz-se geometria, originando a arquitectura. E, se bem que estas artes sejam actividades 

de criação humana, o princípio que as rege e pelo qual se erigem procede propriamente 

de Deus – verdade que concederia aos séculos XII e XIII o fundo de legitimação das 

suas construções. 

Este espírito de geometrização, radicado na concepção pitagórica de uma ordem 

numérica universal conferida por um princípio primordial divino, estende-se, por sua 

vez e em simultâneo, ao ambiente universitário no seio do qual se desenvolvem as 

disciplinas teóricas da filosofia e da teologia. Os textos daí emergentes reconduzem-se, 

então, a diagramas esquemáticos onde a simetria das suas divisões e subdivisões se 

torna manifesta. A estrutura padronizada da quaestio escolástica, segundo o compasso 

quaternário da sua exposição – argumentos “pro”, argumentos “contra”, conclusão e 

resposta às objecções à conclusão – dá disso testemunho, e a Summa Theologiae de 

Tomás de Aquino sobressai, neste âmbito, como seu exemplo acabado. São Boaventura, 

por seu turno, manter-se-ia ainda, de um modo geral, fiel ao modelo fixo da quaestio 

nas suas obras iniciais, como os Commentaria in Quatuor Libros Sententiarum e as 

Quaestiones disputatae de scientia Christi, Quaestiones disputatae de mysterio 

Trinitatis e Quaestiones disputatae de perfectione evangelica .  

Não deixa de ser paradoxal, como aliás aponta Marie-Dominique Chenu5, que 

Agostinho, cuja obra se recusa a um enquadramento sistemático, seja encarado como a 

matriz da escolástica medieval, não apenas nos seus temas e debates, como também nos 

seus procedimentos discursivos e métodos de investigação. Efectivamente, perante a 

dupla exigência da universidade – de compreensão do texto das Sagradas Escrituras, por 

um lado, e de transmissão dos saberes adquiridos, por outro –, a linguagem reganha, 

como tivemos já a oportunidade de mencionar, uma importância vital. A atenção 
                                                                                                                                               
Quod autem intus tres fenestrae, una in medio, duae a lateribus paribus interuallis solio lumen infundunt, 
quam nos delectat diligentius intuentes quamque in se animum rapit! Manifesta res est nec multis uerbis 
uobis aperienda. Vnde ipsi architecti iam suo uerbo rationem istam uocant et partes discorditer conlocatas 
dicunt non habere rationem.» (AGOSTINHO, De Ordine II, 11, 34; CCSL 29, 126); «An exstruere moles 
aedificiorum, et hujuscemodi operibus delectat extendi, in quibus si numeri placent (non enim aliud 
invenio) quid in his aequale ac simile dicitur, quod non derideat ratio disciplinae? Quod si ita est, cur ab 
illa verissima aequalitatis arce ad ista delabitur, et ruinis suis terrenas machinas erigit?» (IDEM, De 
musica VI, 14, 44; PL 32, 1186). 
5  «Mais n’est-ce pas un paradoxe qu’Augustin ait engendré une scolastique? Ou du moins que 
l’augustinisme, dont le dynamisme spirituel et les procédés littéraires semblent opposer une telle 
résistance à toute mise en système, ait pu s’incarner dans une scolastique, dans sa technique 
dépersonnalisante et ses formes didactiques?» (CHENU, Marie-Dominique, Introduction à l'étude de 
Saint Thomas d'Aquin, p. 51). 
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redobrada ao discurso faz, por sua vez, de uma obra como De Doctrina Christiana 

(centrada, numa primeira etapa, na tarefa de interpretação dos livros bíblicos, 

fornecendo o método adequado à sua abordagem e, num segundo momento, nas 

necessárias disposições para a comunicação eficaz das verdades apreendidas), o manual 

basilar do método escolástico. É esta, pelo menos, a perspectiva de Martin Grabmann6, 

que intui da atitude teológico-filosófica medieval a herança do agostinismo no seu 

propósito de esclarecimento e compreensão das verdades reveladas através do exercício 

claro da razão humana que, por seu turno, fomenta a criação de um aparato técnico e 

formal ajustado às suas finalidades teóricas e didácticas. O método escolástico 

definir-se-á, então, como técnica aparente ou exterior que reveste o movimento racional 

especulativo germinado nas primeiras universidades europeias. Assim, se o quadro 

doutrinário da Escolástica acolhe, em grande medida, o programa agostiniano de 

exegese bíblica, os métodos constituídos nesse fim são, do mesmo modo, inspirados 

pela metodologia agostiniana, na sua convocação das ciências liberais para a 

inteligibilidade da fé cristã. Com efeito, a própria quaestio, distintiva dos textos 

escolásticos, e que constitui o espaço privilegiado da progressão do pensamento 

medieval, deriva da lectio, exercício de leitura e comentário das Escrituras ou de outros 

escritos clássicos de carácter filosófico ou teológico. No próprio movimento de 

clarificação do sentido das palavras, frases e sentenças, irrompem as questões que, não 

obstante a originalidade das posições aí advogadas, persistem arreigadas aos textos dos 

quais dimanam. Por esse motivo, toda a abordagem filosófico-racional dos problemas 

debatidos complementa-se reiteradamente com a interpretação de passagens da 

autoridade. O trabalho dialéctico envolvido na disputa medieval, que sorve de 

Aristóteles as suas lições de lógica7, não prescinde, portanto, do recurso à gramática que, 

                                                 
6 «Augustinus is für die Methode der mittelalterlichen Spekulation hochbedeutsam, ja grundlegend durch 
seine Verwertung der Dialektik für die Theologie, durch seine Auffassung des Verhältnisses zwischen 
Glauben und Wissen und durch seine Ansätze zu einer Systematik der Offenbarungswahrheit. Auch die 
äuβere Technik der scholastischen Methode, die Form und Struktur des mittelalterlichen 
Wissenschaftsbetriebes konnte sich an augustinischen Vorlagen und Vorbildern mannigfach orientiere. 
Die ganze Signatur des philosophisch-theologischen Forschens und Arbeitens bis hinein in das 13. 
Jahrhundert ist vornehmlich von Augustinus bestimmt […]» (GRABMANN, Martin, Geschichte der 
scolastischen Methode I, Graz, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, 19572, p. 126). «Sein Werk ‘De 
doctrina Christiana’, dessen zweites Buch ‘ein System der säkularen Bildungstudien vom Gesichtpunkt 
der Heiligen Schrift aus’ enthält, ist für die mittelalterliche Methodologie und Enzyklopädie der 
kirchlichen Wissenschaften normativ geworden.» (IDEM, op. cit., p. 129). 
7 «For the thirteenth century Aristotle was the philosophus par excellence. It was in his train that the 
masters of arts thought of themselves as following.» (LOHR, Charles, «The medieval interpretation of 
Aristotle», The Cambridge History of Later Medieval Philosophy. From the discovery of Aristotle to the 
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nas palavras de Marie-Dominique Chenu, permanece “o solo constante” 8  da 

investigação medieval. Ora, é precisamente Santo Agostinho que, na sua avaliação da 

utilidade das ciências pagãs para a perscrutação da verdade no domínio da teologia, 

legitima nomeadamente a gramática e a dialéctica como seus instrumentos9. 

Segundo o mesmo princípio, e a par das ciências da linguagem, são ainda julgados 

os conhecimentos sobre as coisas e, em particular, as ciências numéricas, cuja aplicação 

ao texto das Escrituras provê o subsequente esclarecimento do seu sentido figurativo. É, 

pois, através da própria matemática que Santo Agostinho demonstra, por exemplo, o 

significado oculto dos quarenta dias de jejum de Cristo, Moisés e Elias, pela 

decomposição desse número na multiplicação de quatro por dez, pela resolução, por sua 

vez, do número dez na soma de três mais sete e, por fim, na análise do número sete na 

soma de três mais quatro. Nesta linha de raciocínio, simbolizando o número “quatro” o 

tempo, pela sua referência às estações do ano e aos períodos do dia, e o número “dez” a 

junção do conhecimento de Deus, na sua Trindade, com o do homem, nas suas quatro 

partes corpóreas e na sua tripla faculdade de apreender o divino, o número “quarenta” 

representa, pela sua combinação de “dez” e “quatro”, o conhecimento que do Criador e 

da criatura se pode obter no interior da mundaneidade temporal, e o jejum por quarenta 

dias prolongado preconizará, por conseguinte, uma ordem de suspensão do deleite aí 

suscitado10.  

Esta prática de desnovelamento da matemática interna das Sagradas Escrituras, 

que serve o propósito de elucidação das suas sentenças, surpreende-se na própria 

filosofia de Boaventura, autor que, sob a égide dos números um, dois, três, seis e sete, 

vai tecendo as correspondências entre o Velho e o Novo Testamentos11. Mas, se na 

expressão mesma do franciscano “estas ciências [matemáticas] dispõem para a 

                                                                                                                                               
disintegration of Scholasticism 110-1600, Norman Kretzmann / Anthony Kenny Jan Pinborg (ed.), 
Cambridge / New York / New Rochelle / Melbourne / Sydney, Cambridge University Press, 1982, p. 88). 
8 «Lois de grammaire, d’abord. Le premier des sept arts n’est pas relégué comme aujourd’hui dans la 
lointaine préparation de la culture; il en est le sol permanent, même en théologie, et il se trouvera au 
contraire quasi promu à la dignité de discipline philosophique, la grammaire spéculative. La scolastique 
médiévale demeure à base de grammaire, et son attention au langage est consciemment poussée à 
l’extrême […].» (CHENU, Marie-Dominique, Introduction à l'étude de Saint Thomas d'Aquin, p. 53). 
9 Sobre a utilidade da dialéctica na interpretação das Sagradas Escrituras, cf. AGOSTINHO, De doctrina 
christiana II, 31 (CCSL 32, 65-67). Sobre a utilidade da gramática, cf. IDEM, op. cit. III, 29 (CCSL 32, 
100-102). São Boaventura retomará explicitamente a posição agostiniana em Reductio artium ad 
theologiam, onde aborda as duas ciências como instrumentos da teologia. Cf. Red. art. 26 (V, 325b). 
10 AGOSTINHO, De doctrina christiana II, 16, 25 (CCSL 32, 50-51). 
11 Hexaem. XV-XVI, 23-31 (V, 401b-408b). 
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inteligência das Escrituras […]” 12 , fazendo compreender a ordem íntima que as 

estrutura e a ordem universal de que falam, o mesmo padrão aritmético que nelas se 

manifesta é para a escrita bonaventuriana, modelo de exposição. Na verdade, quando 

Agostinho, no Livro IV de De Doctrina Christiana, se debruça sobre a expressão do 

significado das Escrituras, aconselha o estudo dos diversos modos de discurso pela 

leitura directa dos Livros Sagrados, então tomados como modelos de eloquência, por 

cuja imitação se torna eloquente o orador, preferindo este método ao estudo directo dos 

manuais de retórica, não obstante o seu apreço por aquelas leis que o próprio terá 

aprendido e ensinado. É nesse intuito que o Padre da Igreja ilustra os diversos estilos 

literários a partir de passagens bíblicas, privilegiando a aprendizagem da ciência retórica 

através de exemplos, os mais perfeitos dos quais se verificam na Escritura, em 

detrimento da memorização das suas teorias e regras abstractas 13 . A mediação 

agostiniana alicerça, por isso, uma vez mais, a atitude bonaventuriana de inferência dos 

esquemas formais subjacentes à Escritura para a aplicação dos mesmos nas suas obras. 

Este movimento fora, com efeito, denunciado por Barata-Moura, ao depreender dos 

quadros de expressão medievais a estrutura matemática e simbólica transversal aos 

escritos testamentários. Fonte de conteúdos para o debate especulativo, a Escritura 

oferece-se simultaneamente aos textos escolásticos como matriz dos seus lineamentos 

formais. 

Na verdade, a modelação integral dos escritos bíblicos pelo número torna-os 

revelação manifesta daquela matemática divina que preside à criação do mundo e que, 

por esse processo, se irradia pela totalidade do universo. Para um pensador como 

Boaventura, que concebe o número como exemplar da criação na mente divina e 

vestígio do Divino na criação14, a matematização dos seus textos não poderá constituir 

mero artifício formal sem uma referência profunda aos propósitos teológico-filosóficos 

que orientam a sua obra, a saber, a demanda de Deus pela alma. Carlos Silva sugere que 

a ordenação do discurso pelas leis do número reconduz o movimento da expressão 

                                                 
12  «Hae scientiae disponunt ad intelligentiam Scripturae, ut patet de numeris perfectis, diminuto, 
excrescente; ut patet de perfectione senarii, qui de se perfectus est.» (Hexaem. IV, 16; V, 351b). 
13 Ainda que Agostinho conhecesse bem as obras dos grandes retóricos romanos, é a partir dos textos 
bíblicos que distingue e caracteriza os estilos simples, temperado e majestático. Cf. AGOSTINHO, De 
doctrina christiana IV, 20 (CCSL 32, 144-151). 
14  «[…] ‘numerus est praecipuum in animo Conditoris exemplar’ et in rebus praecipuum vestigium 
ducens in Sapientiam. (Itin. II, 10; V, 302; citação de BOÉCIO, De institutione arithmetica I, 2; CCSL 
94A, 14); cf. infra p. 254, n. 100. 
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bonaventuriana ao próprio processo da irrupção dos seres, também ele regido por leis 

aritméticas15. Não contrariando esta posição, mas, pelo contrário, prosseguindo o seu 

rumo, diremos então que, no intento de pôr em obra o princípio divino da divisão, da 

proporção e da simetria, que dá o mundo e se aclara nas Escrituras, Boaventura oferece, 

a partir da própria configuração da sua escrita, o que as suas reflexões lógicas e 

espirituais procuram desvendar: uma escada que proporciona a elevação da alma desde 

os aspectos matéricos da sua situação no mundo à visão etérea da Divindade. 

Semelhante perspectiva cumpre-se na arquitectura gótica, que se esforça por 

aplicar, na edificação das suas igrejas, o mesmo princípio de harmonia segundo o qual o 

divino Arquitecto erige o mundo 16 . Quando, deste modo, se associam as leis da 

arquitectura, assentes na matemática, à ordem divina, depreende-se como através da 

contemplação das construções é possível ascender, por via das consonâncias nelas 

expressas, à contemplação de Deus. O abade de Saint-Denis – que, no século XII, 

promove, aquando da remodelação da sua Abadia, um conjunto de inovações estéticas 

precursoras daquele estilo que o século XVI apelidaria de gótico – concede justamente à 

arte, no escopo de fundamentação do seu apropriamento pelo mundo eclesiástico, uma 

função anagógica, enquanto capacidade de transferir o homem do visível para o 

invisível17. 

De regresso aos escritos bonaventurianos, Bougerol agrupa-os sob seis estilos 

literários diversos. Referimo-nos ao comentário, à questão disputada, à suma, ao tratado 

breve, ao diálogo íntimo e ao sermão18. Ainda que a estrutura da quaestio, no seu 

                                                 
15 «Deste modo, a linguagem de S. Boaventura constitui-se como uma espécie de semiótica em que os 
números e os modos nominais se articulam para se processar a pura expressão. Tal procedimento conduz 
a veicular as realidades criadas como se re-criadas no gesto originário do seu processo.» (SILVA, Carlos 
Henrique do Carmo, «Carácter rítmico da estética bonaventuriana», Revista portuguesa de Filosofia 39 
(Braga, 1974), p. 289). 
16 «[…] we shall see, that the ‘musical proportions’ employed by Alan’s divine builder were indeed 
considered the most nearly perfect by the medieval architects also.» (SIMSON, Otto von, The Gothic 
Cathedral. Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order, p. 32). 
17  «Unde, cum ex dilectione decoris domus Dei aliquando multicolour, gemmarum speciositas ab 
exintrinsecis me curis devocaret, […] de materialibus ad immaterialia transferendo, […] videor videre me 
quasi sub aliqua extranea orbis terrarum plaga, quae nec tota sit in terrarum faece nec tota in coeli ouritate, 
demorari, ab hac etiam inferiori ad illam superiorem anagogico more Deo donante posse transferri». 
(SUGER, De rebus in administratione sua gestis, in Abbot Suger on the Abbey Church of St.-Denis and 
its art treasures, Erwin Panofsky (ed. and transl.), Princeton / Oxford, Princeton University Press, 19792, 
pp. 62-64). 
18 «Saint Bonaventure a composé des commentaires, des questions disputées, une véritable somme, le 
Breviloquium, et de courts traités comme l’Itinerarium, ou des dialogues intérieures, comme le 
Soliloquium. Il a aussi prêché de nombreux sermons.» (BOUGEROL, Jacques-Guy, Introduction à Saint 
Bonaventure, Paris, Vrin, 1988, p. 125). 
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modelo lógico e simétrico, não seja transversal à sua obra, em todos estes géneros 

verifica-se, no entanto, de forma mais ou menos explícita, o mesmo método de divisão, 

subdivisão e organização dos diversos elementos numa totalidade a partir da qual 

adquirem, por fim, o seu justo sentido. A vida de Boaventura, bem como a sua obra, 

desenrola-se, é certo, na intercepção de dois mundos: universitário e eclesiástico. 

Embora as exigências estilísticas difiram em cada um dos contextos, conforme o seu 

intuito preponderantemente instrutivo, no primeiro caso, ou de exortação espiritual, no 

segundo, denota-se um cuidado comum com a linguagem empregue e um esforço de 

sistematização formal das matérias para a sua maior clarificação. Com efeito, e como 

afirma Bougerol, tanto se ensina na escola dos Menores de Paris, como se predica na 

Universidade19. E, portanto, se a instrução é aquele fim que reivindica a submissão do 

discurso a uma geometria da expressão, esse mesmo propósito não se ausenta da 

pregação, segundo a compreensão de que a razão conduz também ela à fé. As colações e 

os sermões de Boaventura, declamados para o interior da sua ordem, não perfilham, 

seguramente, o rigor do esquematismo escolástico, mas tal não significa que não lhes 

subjaza uma ordenação intrínseca. Ordenação esta que é, por sua vez, animada por seis 

momentos: apresentação do tema (retirado das Escrituras), protema (que pode, por 

vezes, estar oculto), introdução, divisão dos assuntos a abordar para o tratamento do 

tema, desenvolvimento de cada uma das partes divididas e conclusão.  

Analisemos, a título de exemplo, o Sermão da Anunciação 20 . Apresenta-se, 

primeiramente, o tema: “Um ramo brotará da raiz de Jessé, e uma flor ascenderá da 

sua raiz e sobre esta flor repousará o Espírito do Senhor” (Is 11, 1-2). O protema, 

constando usualmente de uma citação bíblica relacionada com a primeira e uma 

exortação à prece, não está presente. Segue-se, portanto, a descrição geral do assunto, 

como introdução, e, ainda no primeiro parágrafo, a divisão do tema de acordo com os 

três termos metafóricos: “raiz”, “ramo”, “flor”. Os parágrafos subsequentes 

desenvolverão, respectivamente, cada uma destas metáforas, então subdivididas em três 

ou seis aspectos. Assim, o segundo parágrafo dedica-se ao esclarecimento do 

significado de “raiz”, como nobreza do ser que concebe – associado à humildade, 
                                                 
19 «Qu’il enseigne chez les frères de Paris, ou qu’il prêche à l’Université, dans les cloîtres, dans les églises, 
devant le roi Saint Louis, ou en présence du Pape, Bonaventure reprend sans cesse les thèmes essentiels 
de son enseignement magistral.» (BOUGEROL, Jacques-Guy, Introduction à Saint Bonaventure, p. 135). 
20  Cf. Serm. De Annuntiatione Beatae Mariae Virginis; Bougerol II, pp. 555-563, in S. 
BONAVENTURAE, Sermons de Diversis I-II, Jacques Guy-Bougerol (éd., introd. et notes) Paris, 
Éditions Franciscaines, 1993. 
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estabilidade e caridade. O terceiro dedica-se ao significado de “ramo”, como pureza da 

concepção – associado à ausência de corrupção carnal, duração temporal e prazer 

sensual. O quarto e quinto parágrafos são dedicados ao significado da “flor”, como fruto 

da concepção, segundo a natureza humana (§ 4) e segundo a natureza divina (§ 5), 

associando, uma vez mais, a cada uma destas naturezas uma triplicidade de aspectos. 

Uma vez tratada a totalidade das partes previamente anunciadas, o sermão encerra-se, 

no sexto e último parágrafo, numa conclusão que recapitula e reunifica o conjunto das 

ideias anteriormente expostas. Denota-se, assim, neste sermão, e comparativamente com 

o aparato formal da quaestio, um esforço semelhante de enquadramento das ideias numa 

aritmética da exposição, que enforma, no fundo, todo o uso bonaventuriano da 

linguagem. 

A submissão da escrita a um padrão lógico, enquanto apanágio da expressão 

filosófica medieval, não supõe, no entanto, que o pensamento nela circunscrito se 

processe de um modo mais ordenado do que em épocas anteriores. De relance, Panofsky 

confirma esta tese para asseverar que as obras de Platão e Aristóteles não pecam pela 

ausência de um raciocínio sistemático e que, portanto, aquilo que as distingue dos livros 

escolásticos é antes a instauração, neste segundo momento, do princípio da 

“manifestatio” ou “clarificatio”, imposto pelo seu destino educativo, segundo o qual o 

filósofo é compelido a evidenciar o esquema de composição do seu texto para que o 

mesmo seja mais facilmente apreendido pelo discípulo21. Ao mesmo tempo que a razão 

é convocada para a elucidação das verdades reveladas, requer-se o formalismo 

esquemático para a exposição dos procedimentos da razão, que assim se tornam 

manifestos no movimento do seu espessamento em linguagem. 

Boaventura faz seu este princípio da manifestatio, sendo disso sintoma a quase 

totalidade dos seus prólogos, onde, à semelhança do que ocorre nos seus sermões, após 

a introdução à questão em estudo, é apresentado o plano de capítulos e subcapítulos 

pelos quais se dividem e distinguem as teses e os conceitos a abordar. Breviloquium, 

Itinerarium mentis in Deum, Lignum vitae, Apologia pauperum são, a este respeito, 

exemplos cabais, antepondo ao aprofundamento teórico dos temas os índices de 

                                                 
21 «All this does not mean, of course, that the Scholastics thought in more orderly and logical fashion than 
Plato and Aristotle; but it does mean that they, in contrast to Plato and Aristotle, felt compelled to make 
the orderliness and logic of their thought palpably explicit – that the principle of manifestation which 
determined the direction and scope of their thinking also controlled its exposition and subjected this 
exposition to what may be termed the POSTULATE OF CLARIFICATION FOR CLARIFICATION’S 
SAKE.» (PANOFSKY, Erwin, Gothic architecture and scholasticism, pp. 34-35). 
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matérias, graficamente dispostos na página, a partir dos quais resultam visíveis os 

diagramas que representam esquematicamente as relações das diversas partes no todo. 

Denunciada à partida a organização geométrica que regula o discurso, o princípio da 

manifestatio vê-se, assim, aplicado à obra bonaventuriana. O desdobramento das suas 

reflexões na expressão escrita traz consigo, na verdade, a ostentação do vigamento sobre 

o qual assentam. Relativamente ao princípio da manifestatio, o modelo da quaestio é 

paradigmático, porquanto não se limita a enunciar as conclusões deduzidas, mas expõe o 

próprio movimento dialéctico a partir do qual se deduzem através da apresentação dos 

argumentos “pro” e “contra”. Aquilo que suscita o emprego deste princípio e que 

constitui, por assim dizer, a sua finalidade, é aduzido pelo próprio Boaventura, ao 

defender que a disposição esquemática dos temas contribui para a compreensão dos 

mesmos22, o que corrobora o desígnio eminentemente instrutivo da linguagem e do 

método escolástico em particular, enquanto mecanismo de clarificação das teses 

descritas. Corrobora ainda o posicionamento de Barata-Moura, segundo o qual o 

esquema oferece, não apenas a forma que dá revestimento comunicável a um 

pensamento, mas o lugar, por excelência, da irrupção da inteligibilidade do real23. 

Panofsky encontra no princípio escolástico da manifestatio a analogia ao princípio 

arquitectónico da “transparência”, alegado por Suger na reconstrução da Abadia de 

Saint-Denis24. O impulso que orienta as preferências estéticas do abade francês e que 

molda esse ideal de clareza não se firma, porém, numa referência à estrutura do edifício, 

do mesmo modo como o princípio da manifestatio se referia à estrutura do texto, mas 

alude antes à abertura das paredes ao trânsito da luz, por meio da colocação de extensos 

painéis de vitrais25. A clarificatio que, na escrita bonaventuriana, exprimia a propensão 

escolástica para a ordem, exprime, no pensamento de Suger, o gosto pela luz, pelo que o 

                                                 
22  «Placuit autem distinguere tractatum in septem capitula, praemittendo titulos ad faciliorem 
intelligentiam dicendorum.» (Itin., prol. 5; V, 296b). 
23 Neste sentido, a linguagem abandona o seu carácter de obstáculo sensível à verdade abstracta para se 
tornar condição de possibilidade de compreensão do mundo. «Os medievais mostraram-se 
particularmente ricos no recurso a esta procura da inteligibilidade pelo e no esquema, bem como na 
variedade das formas de tratamento que utilizaram a fim de lhes dar corpo.» (BARATA-MOURA, José, 
«Inteligibilidade por meio de esquema. Aplicação à estrutura formal de algumas obras de São 
Boaventura», p. 418). 
24 «It was, however, in architecture that the habit of clarification achieved its greatest triumphs. As High 
Scholasticism was governed by the principle of manifestatio, so was High Gothic architecture 
dominated – as already observed by Suger – by what may be called the ‘principle of transparency’.» 
(PANOFSKY, Erwin, Gothic architecture and scholasticism, p. 43). 
25 Cf. SUGER, De administratione, pp. 40-81. 
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laço que, deste modo, une a expressão de Boaventura à arquitectura gótica assenta numa 

coincidência casual de termos empregues para designar dois princípios que, em verdade, 

diferem substancialmente. Se, portanto, Suger é figura nuclear para a compreensão do 

nascimento do Gótico, os seus escritos, todavia, não fornecem, neste passo, a chave que 

permite coligir a arquitectura e a escrita medievais sob o princípio unívoco da 

manifestatio escolástica. 

Não descurando nunca a relevância da luz na delineação da catedral gótica, Otto 

von Simson aponta, no entanto, como elemento característico do estilo inaugurado em 

Saint-Denis, a explícita manifestação do esqueleto arquitectónico que a compõe. Apesar 

de defender, juntamente com Peter Kidson, que a implantação da geometria no domínio 

da arquitectura – assim elevada ao estatuto de ciência – se constitui, conforme já 

adiantado, como um dos principais atributos do Gótico, Simson assinala que as leis 

geométricas eram já incutidas nas estruturas dos edifícios bizantinos e românicos, no 

propósito da sua estabilidade. O que, então, distingue verdadeiramente, neste plano, a 

corrente gótica das suas antecessoras é aquele princípio da manifestatio, a partir do qual 

a estrutura formal da expressão adquire dignidade própria e se evidencia a si mesma. Os 

elementos estruturais que, ordenadamente conjugados, dão corpo e cadência à catedral 

gótica – colunas fasciculadas26 , abóbadas de cruzaria ogival 27 , arcos quebrados28 , 

arcobotantes29 –, convertem-se eles mesmos em elementos estéticos, na exacta medida 

em que se entregam à contemplação humana para a admiração do diagrama de nervuras 

que tece o edifício. A arquitectura pré-gótica, ao invés, dissimula, através de frescos e 

esculturas, esse sistema de forças que a sustenta 30 , relegando os seus elementos 

estruturais para a mera função de suporte. Tal não significa que a ornamentação se 
                                                 
26 Coluna fasciculada: Coluna constituída por um feixe de colunelos. (Todas as definições de termos 
arquitectónicos adaptam as enunciações das seguintes obras: TEIXEIRA, Luís Manuel, Dicionário 
ilustrado de Belas-Artes, Lisboa, Editorial Presença, 1985; RODRIGUES, Maria João Madeira, FIALHO 
DE SOUSA, Pedro, BONIFÁCIO, Horácio Manuel Pereira, Vocabulário técnico e crítico de Arquitectura, 
Coimbra, Quimera Editores, 20023). 
27 Abóbada de cruzaria ogival: Abóbada resultante da intersecção de duas ou mais ogivas, cada uma das 
quais ligando dois suportes. 
28 Arco quebrado: Arco formado por dois segmentos de círculo que se intersectam no topo num ângulo 
variável. 
29  Arcobotante: Estrutura em arco com a zona interior curva e a zona exterior plana, destinada 
simultaneamente a absorver e a transmitir as cargas das abóbadas. 
30 «The second striking feature of the Gothic style is the new relationship between function and form, 
structure and appearence. In Romanesque or Byzantine architecture structure is necessary but invisible 
means to an artistic end, concealed behind painted or stucco ornaments». (SIMSON, Otto von, The Gothic 
Cathedral. Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order, p. 4). 
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ausente do estilo gótico – significa tão-somente que a mesma não encobre mas, pelo 

contrário, se submete ao padrão das suas linhas arquitectónicas.  

Na concretização daquele princípio da manifestatio, que prescrevera para os textos 

de Boaventura a explanação das suas estruturas, desenha-se, por conseguinte, a própria 

catedral gótica e, através das palavras de Panofsky, seria ainda possível reconhecer, no 

contexto artístico, um eco daquele esforço que conduz o autor franciscano a antecipar, 

através de índices, a ordenação dos elementos que constituem a sua obra. Com efeito, o 

historiador de arte alemão assegura que a estrutura das fachadas31 anteriores permitem 

visualizar, em síntese, o traçado horizontal das respectivas naves32 . A analogia da 

relação fachada / nave, na arquitectura, com a relação plano / desenvolvimento, na 

filosofia, torna-se, pois, evidente33. No entanto, o edifício com o qual Panofsky ilustra o 

seu ponto – a igreja de Saint-Nicaise em Reims –, tendo sido destruído no século XVIII, 

retém apenas uma gravura da sua fachada, não sendo possível a sua comparação com a 

planta da nave (fig. 1)34. A tripartição da fachada, através da triplicidade de portais, 

permite, efectivamente, adivinhar a tripartição da nave, como se aquela fosse o mote ou 

prenúncio desta35.  
 

 
Figura 1: Nicolas Son, Gravura da Église de Saint-Nicaise, Reims (França), 1625. 

                                                 
31 Fachada: Face exterior de um edifício ou de uma construção. 
32 Nave: Espaço limitado por muros, pilastras ou colunas, que se estende longitudinalmente numa igreja 
entre a entrada principal e a cabeceira. 
33 «[…] for example, the cross section of the nave can be read off from the façade.» (PANOFSKY, Erwin, 
Gothic architecture and scholasticism, p. 44). 
34 Sobre a história da Igreja de Saint-Nicaise em Reims, cf. VIOLLET-LE-DUC, Eugène, «Architecte», 
Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle I, Paris, Librairie-Imprimeries 
Réunies, 1954, p. 110. 
35 A catedral de Amiens é exemplo cabal: as relações proporcionais entre as três portas projectam-se na 
esquadria das naves central e laterais. 
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E se é verdade que, inversamente, a fachada ocidental da catedral de Notre-Dame 

em Paris oculta, através da tríade de portais, a divisão do espaço interior em cinco 

naves – uma principal e duas laterais dispostas em cada ala – a observação da planta 

deste edifício demonstra, porém, que é a partir da própria medida dos portais que se 

projecta o volume das naves e que o número cinco que organiza a geometria interna se 

deduz a partir do número três expresso na fachada. De facto, a nave central prolonga 

horizontalmente o espaço aberto pelo portal36 central. Por sua vez, a quadruplicação das 

naves laterais não decorre senão da bissecção da largura de cada uma das duas portas 

laterais (figs. 2 e 3). Reconstituindo, desta maneira, a correspondência estrutural da face 

externa com o interior da construção arquitectónica, podemos então reafirmar o 

paralelismo das fachadas góticas com os índices escolásticos que preanunciam em 

esquema sintético o que adiante se manifesta. O que importa, acima de tudo, relevar da 

adequação da expressão ao princípio da manifestatio é, em suma, o enobrecimento e o 

consequente destacamento das suas estruturas, na medida em que, por estas, se 

evidencia, não apenas a distinção dos elementos, mas a sua integração conclusiva numa 

única unidade de sentido. 

   

 

 

Na profusão de formas e cores das grandes igrejas francesas do século XIII, 

Rosario Assunto entreviu o princípio da variatio em acção, ancorado no gosto da época 

                                                 
36 Portal: Porta monumental de um edifício, normalmente ornamentada. 

                                      

Figura 2: Fachada ocidental da Catedral de Notre-Dame de 
Paris, Paris (França), séc. XIII. 

Figura 3: Viollet-le-Duc, Plano da Catedral de 
Notre-Dame de Paris.  
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e promovido pelos seus construtores37. Pela observância deste preceito, dar-se-ia, então, 

a multiplicação de arcos e colunas, pulverizando e delimitando o espaço do edifício 

numa diversidade de áreas distintas: nártex38, nave central, naves laterais, cruzeiro39, 

transepto40, coro41, abside42, deambulatório43 e capelas radiantes44. As próprias colunas 

decompor-se-iam numa pluralidade de colunelos45, erguendo-se em feixe, e os grandes 

vitrais, emergindo por entre as colunas para circunscrever o interior do edifício, não só 

se difundiriam em número, mas fragmentar-se-iam em si mesmos numa grelha de 

múltiplas figuras geométricas.  

Da observação da fachada ocidental da catedral de Notre-Dame de Reims (fig. 4), 

depreendemos, na verdade, uma exuberância de elementos arquitectónicos, traduzidos 

na triplicidade de portais, emoldurados, cada um deles, por cinco arquivoltas 46 

percorrendo um arco quebrado e ornamentados, por seu turno, por múltiplas figuras 

esculpidas; nos painéis vítreos, também eles em número de três, que resplandecem nos 

tímpanos 47  dos portais, através dos seus padrões geométricos trifoliados 48  e 

quadrifoliados49; nos três gabletes50, assentes nos arcos dos portais e que se deixam 

                                                 
37 «La parte avuta da San Bonaventura nella redazione delle Constitutiones Narbonenses ci autorizza a 
vedere in esse una applicazione concreta della estetica fondata sulla aequalitas […] in luogo di quella 
fondata sulla variatio, che era già, e doveva rimanere, l’estetica preferita dai costruttori di cattedrali negli 
stati retti a monarchia nazionale.» (ASSUNTO, Rosario, La critica d'arte nel pensiero medioevale, 
Milano, Il Saggiatore, 1961, pp. 238-239). 
38 Nártex: Espaço coberto adossado à fachada principal de uma basílica a toda a sua largura: pode ser 
colocado também no interior precedendo a nave. 
39 Cruzeiro: Nas igrejas de planta em cruz latina, é o espaço definido pela intersecção da nave central com 
o transepto. 
40 Transepto: Espaço disposto transversalmente em relação às naves de uma igreja, formando com estas 
uma planta cruciforme. 
41 Coro: Parte da igreja onde são entoados os cânticos religiosos, situada entre a abside e o cruzeiro. 
42 Abside: Extremidade de um edifício, de planta semicircular, quadrada ou poligonal. 
43 Deambulatório: Galeria que envolve a capela-mor, muitas vezes rodeada de outras capelas. Como 
prolongamento das naves laterais, utiliza-se nas grandes igrejas de peregrinação da Idade Média. 
44 Capela radiante: Capela de menor dimensão que a capela-mor, que se abre para o deambulatório. 
45 Colunelo: Coluna delgada. 
46 Arquivolta: Moldura ou contorno que guarnece a zona exterior de um arco e que serve de ornamento. 
47 Tímpano: Superfície ou espaço triangular delimitado pelas arquivoltas de um portal ou janela. 
48 Trifólio: Ornato constituído por três segmentos de círculo ligados entre si. 
49 Quadrifólio: Ornato constituído por quatro segmentos de círculo ligados entre si. 
50 Gablete: Coroamento de um portal, janela ou outro elemento arquitectónico ou artístico, em forma 
triangular, recortada e aguçada. 
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preencher por representações bíblicas; na rosácea51 principal, enquadrada por um arco 

quebrado e repetindo, por isso, em maior escala, o desenho do tímpano central, 

imediatamente abaixo; nas quatro janelas geminadas52, que ladeiam, duas a duas, a 

grande rosácea e que se distribuem segundo as linhas verticais erigidas pela disposição 

dos três portais; e no ciclo de vinte e uma estátuas simetricamente dispostas que coroam 

o frontispício 53 . Todas estas formas reunidas proclamam, na sua variedade e 

entrelaçamento, a assombrosa sumptuosidade da fachada. Mas, se o que, de relance, 

sobrevém da sua contemplação é a aparência de uma multiplicidade infinda, 

surpreendemos, contudo, no mesmo instante, a proporcionalidade do conjunto, a 

uniformidade dos arcos, a recorrência das figuras triangulares e circulares, e dos 

números três e quatro, que harmonizam toda a composição. No interior do seu edifício 

(fig. 5), a prodigiosa afluência de colunas concerta-se segundo um quadriculado 

rigoroso, que determina a sua simetria e equidistância, e unifica-se nas abóbadas através 

do cruzamento das ogivas que prolongam os seus colunelos. A unidade ritma, deste 

modo, os diversos membros arquitectónicos, conciliando-os numa totalidade coesa que 

dá rosto à catedral; e a variatio, com que Rosario Assunto a descrevia, reconduz-se, em 

última instância, ao princípio da unificatio, em conformidade com o qual se distende 

todo o espaço gótico. 

 

 

                                                 
51 Rosácea: Grande vão circular colocado geralmente no alto da fachada principal de uma igreja ou nos 
braços do transepto, com preenchimento de pedra e vitrais. 
52 Janelas geminadas: Janelas agrupadas em par e com um elemento de união comum. 
53 As duas torres foram construídas apenas no século XV, sob a direcção de Collard de Givry, mas 
inscrevem-se também no estilo gótico da catedral erguida desde 1211. 

                                                      

 Figura 4: Fachada ocidental da Catedral de 
Notre-Dame de Reims, Reims (França), séc. XIII.  

 Figura 5: Viollet-le-Duc, Plano da Catedral de 
Notre-Dame de Reims. 
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Neste sentido, a própria regularidade geométrica, que por si só é sintoma de 

igualdade e unidade, pode ser quebrada desde que submetida a uma visão mais profunda 

da unidade. É, pelo menos, esse o pressuposto que extraímos do estudo de Peter Kidson 

em torno da abside da Abadia de Saint-Denis. Ao comentar o plano desenhado por 

Crosby (fig. 6), o historiador de arte assinala o desvio das três capelas axiais 

relativamente à circunferência da qual partem as quatro capelas laterais, obstando assim 

à perfeita concentricidade da abside. Irregularidade imposta pela exigência litúrgica de 

que as capelas centrais excedessem em tamanho as restantes capelas, segundo nos 

explica, a solução arquitectónica encontrada, pela criação de um segundo círculo 

adjacente, não compromete a criação de um ponto único, no centro da abside, a partir do 

qual todas as janelas das capelas radiantes fossem inteiramente visíveis. Neste núcleo 

panóptico opera-se, assim, a convergência das diferentes irradiações luminosas que 

invadem a catedral através dos vitrais54.  

 

A luz, que, de forma tão veemente, tem sido realçada na definição do Gótico por 

parte de Panofsky, Simson e Duby, cumpre, também ela, o intento de presentificação da 

unidade, ao pretender-se contínua e ininterrupta. A arquitectura gótica desenha pois para 

si uma estrutura que não resiste ao trânsito da luz, subtraindo do seu espaço, na medida 

do possível, todos os factores de obscuridade pela translucidez das paredes revestidas de 

vitrais, pela elevação das abóbadas, pela transformação dos muros internos em delgadas 

                                                 
54 «[…] the distortion was done in such a way as to be virtually unobtrusive. The sequence of windows 
remained regular; and although the three easternmost chapels focused geometrically on a separate centre, 
their windows were arranged around axes which converged on the focal point of the remaining chapels.» 
(KIDSON, Peter, «Panofsky, Suger and St Denis», p. 14). 

 

Figura 6: Sumner McK. Crosby, Plano da abside da Abadia de Saint-Denis, 1966, (Sublinhados nossos a vermelho e azul). 
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colunas e pela utilização de matérias cintilantes no fabrico dos diversos acessórios dos 

actos litúrgicos. Todos estes aspectos conjugados fariam atenuar a sombra e 

promoveriam uma unidade luminosa, em nome da qual se orquestra, com efeito, a 

materialidade dos diversos membros arquitectónicos. A perspectiva de Rosario Assunto, 

segundo a qual o edifício gótico se erige em função do gosto pela variedade, não sendo 

errónea, requer, no entanto, a sua assimilação no panorama de uma aspiração artística 

mais profunda à totalidade unificada. 

Nas obras bonaventurianas, como em geral nos textos escolásticos, ausculta-se, 

por sua vez, um mesmo princípio de multiplicação pela divisão dos livros em capítulos, 

dos capítulos em subcapítulos e pela divisão destes em parágrafos, num dinamismo de 

distinção dos membros que compõem a unidade temática. É este movimento que origina 

as suas classificações das artes55, das iluminações56 e das propriedades divinas57, e ainda 

das especulações da fé58, dos pecados59 e dos deleites60, entre outras. Esta técnica de 

divisão revela-se particularmente eficaz no trabalho de comentário. Os Commentaria in 

Quatuor Libros Sententiarum, por exemplo, reparte-se por quatro livros, subdivididos 

em distinções que se dividem em artigos, e estes, por sua vez, em questões, segundo um 

quadro esquemático que não é da autoria de Boaventura, mas que o filósofo retoma de 

Alexandre de Hales. A desfragmentação da estrutura numa pluralidade de partes permite 

constituir uma estreita teia de questionamento, à qual se submete a totalidade do texto a 

comentar. O princípio da divisio, que operava na arquitectura gótica como agente de 

multiplicação, concorre, assim, na bibliografia do Doutor Seráfico, para o 

esclarecimento e precisão dos seus conteúdos filosófico-teológicos. 

À maneira dos elementos arquitectónicos da catedral gótica, as partições e 

enumerações recorrentes nas obras de Boaventura, não se dissipam, porém, numa 

pluralidade indefinida e assistemática, mas encerram-se antes numa visão panorâmica 

englobante. Como bem salienta Guy-H. Allard, a técnica que preside à divisão dos seus 

textos encontra o seu sentido último no trabalho de redução, pelo qual as diversas partes 

                                                 
55 Red. art. (V, 319a-325b). 
56 Itin. (V, 295a-316b). 
57 M. Trin. (V, 45a-115b); Hexaem. XI, 3 (V, 380b). 
58 Hexaem. XI, 3 (V, 380b). 
59 II Sent., d. 42, dub. 2 (II, 976a-976b). 
60 II Sent., d. 42, dub. 3 (II, 977b-978b). 
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discernidas reenviam a uma unidade, não se constituindo, portanto, aquela técnica senão 

como o momento prévio que permite e prepara o exercício da reductio61. O processo de 

enumeração visa em si mesmo a reconstituição da totalidade, enquanto organização do 

múltiplo no uno. A reductio, que no seio da filosofia bonaventuriana designa o decurso 

da ascensão da alma para Deus, devém método de reflexão e exposição, ao promover a 

reintegração de uma multiplicidade dada no seu princípio comum a partir das analogias 

verificadas, no interior dessa mesma multiplicidade, no movimento primeiro da divisio. 

A unidade deste modo alcançada logrará, em virtude da dialéctica destes dois percursos, 

uma fecundidade ímpar, porque animada, na sua mesmidade unificadora, pela 

diversidade dos elementos. O horizonte desta discriminação e harmonização das partes, 

consumadas a dois tempos, traduzir-se-á, então, no alinhamento de uma unidade 

“omnicompreensiva” 62  que agrupa e ordena o conjunto disperso do real. É este o 

procedimento que, posto em prática em De reductione artium ad theologiam, possibilita, 

à vez, esclarecer o significado de cada uma das ciências consagradas na época e 

subsumi-las, por fim, no âmbito da teologia a partir da sua utilidade comum para o 

conhecimento de Deus. Como o centro panóptico da abside de Saint-Denis, a partir do 

qual são visíveis cada uma das janelas das capelas radiantes, a perspectiva 

bonaventuriana ancora-se também num imperativo de totalidade, procurando para cada 

particular a sua disposição num único universo ordenado. 

No panorama da produção bibliográfica do século XIII, a suma, que até ao fim do 

século XII significara uma compilação sintetizada de textos de diversas proveniências, 

declara-se como incorporação plena do ideal da totalidade, arquitectando uma unidade 

de sentido que visa exaurir, de forma orgânica, todas as questões relativas a um 

“determinado domínio científico”63. Este género literário, amplamente cultivado por 

                                                 
61 «Une fois l’unité de depart spécifiée par le decoupage logique de ses elements, la divisio aboutit à un 
point indivisible, c’est-à-dire aux individualités et aux particularités; à ce moment la divisio s’arrête 
naturellement; alors la reduction débute.» (ALLARD, Guy-H., «La technique de la ‘reductio’ chez 
Bonaventure», p. 399). 
62 A expressão é utilizada por Mário Santiago de Carvalho, no seu comentário a Reductio artium ad 
theologiam, para sublinhar, no processo aí empreendido de enumeração das artes, não a multiplicidade 
diferenciada, mas a totalidade íntegra que compõem. O movimento de discriminação das artes encontra-se 
assim selado pela exigência de uma descrição exaustiva, porque completa, de tudo quanto é, pois que o 
conhecimento de todas as coisas, providenciado por cada uma das ciências, conduz ao conhecimento de 
Deus. Cf. SANTIAGO DE CARVALHO, Mário, «Posfácio», BOAVENTURA, Recondução das 
Ciências à Teologia, Mário Santiago de Carvalho (trad., posf. e notas), Porto, Porto Editora, 1996, p. 51. 
63 Sobre a evolução e significado do termo «suma», cf. CHENU, Marie-Dominique, Introduction à l'étude 
de Saint Thomas d'Aquin, p. 256. 
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Tomás de Aquino, nomeadamente na sua Summa Theologiae, é, todavia, abandonado 

por Boaventura depois da redacção dos seus Commentaria in Quatuor Libros 

Sententiarum, invertendo assim a tendência do seu tempo e optando, geralmente, pela 

composição de tratados curtos. A brevidade dos seus escritos não descuraria, no entanto, 

uma mesma aspiração à totalidade, enquanto unidade concertada das partes tratadas e 

enquanto completude ou suficiência no desenvolvimento dos assuntos. 

Ao nível das estruturas formais, as obras de Boaventura revelam, a partir das 

próprias ramificações a que se sujeitam pelo método da divisio, uma acentuada 

uniformidade na sua organização numérica. Assim sendo, discerne-se em Quaestiones 

disputatae de perfectione evangelica (diag. 1) um esquema regido pelos números três e 

quatro, no qual ao prólogo se sucedem quatro questões subdivididas, cada uma delas, à 

excepção da primeira, em três artigos. O mesmo esquema repete-se em Apologia 

pauperum (diag. 2), que reparte as suas quatro respostas por três partículas cada. A 

prevalência do número três é também manifesta em Itinerarium mentis in Deum 

(diag. 3) – livro que, precedido por um prólogo, que introduz o tema e apresenta as 

várias partes, e seguido de uma conclusão, reflectindo sobre o fim do percurso da alma, 

distribui o seu corpo de texto por três grandes etapas, também elas subdivididas em dois 

estádios cada. E é também o compasso ternário que, conjugado com uma divisão 

quaternária, compõe a estrutura de Lignum Vitae (diag. 4), segundo uma constância 

geométrica de tal modo rigorosa que relembra as fachadas das catedrais góticas, como a 

de Notre-Dame de Reims cuja matemática das proporções se rege também pelos 

números quatro e três. O movimento de segmentação, que engendra o esclarecimento de 

conceitos e que, formalmente, se mostra como diversificação das partes, complementa-

se no processo de subsunção dessas mesmas partes num conjunto de padrão simétrico. 

À imagem da suma, portanto, resplandece nas obras de Boaventura uma sistematicidade 

ou ordenação interna que concede a toda a longitude do texto o selo da unidade.  
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 A Apologia dos Pobres

1ª Resposta 2ª Resposta 3ª Resposta 4ª Resposta 

1. 1ª Partícula 

2. 2ª Partícula 

3. 3ª Partícula 

4. 1ª Partícula

5. 2ª Partícula

6. 3ª Partícula

7. 1ª Partícula

8. 2ª Partícula

9. 3ª Partícula

10. 1ª Partícula 

11. 2ª Partícula 

12. 3ª Partícula 

 
Diagrama 2: Esquema de Apologia Pauperum. 

 Questões disputadas sobre a Perfeição 
Evangélica 

Questão 1: 
A humildade 

Questão 2:  
A pobreza 

Questão 3: 
A continência 

Questão 4:  
A obediência 

Artigo 1:  
A pobreza enquanto 

renúncia 

Artigo 2:  
A pobreza enquanto 

mendicância 

Artigo 3:  
Sobre a 

universalidade da 
obrigação dos 

trabalhos manuais 

Artigo 1: 
A honestidade 

conjugal 

Artigo 2: 
A continência 

vidual  

Artigo 3: 
A pureza virginal 

Artigo 1: 
A obediência 

segundo o direito 
natural 

Artigo 2:  
A obediência 

segundo a perfeição 
evangélica 

Artigo 3: 
A obediência 

devida ao Sumo 
Pontífice 

Diagrama 1: Esquema de Quaestiones disputatae de perfectione evangelica. 

 Itinerarium Mentis in Deum

Vestígios Imagens Nomes Divinos 

1. Especulação de 
Deus pelo vestígio 

2. Especulação de 
Deus no vestígio 

3. Especulação de 
Deus pela imagem

4. Especulação de 
Deus na imagem 

 

5. Especulação de 
Deus pelo Nome 

divino de Ser 

6. Especulação de 
Deus no Nome 
divino de Bem 

… 
Diagrama 3: Esquema de Itinerarium mentis in Deum.  

7. Superações
da mente 
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Diagrama 4: Esquema de Lignum Vitae. 

 

 



 

65 
 

Por outro lado, o modelo enciclopédico adoptado por aquele género literário que visa 

abarcar, no âmago da sua escrita, a inteligibilidade do todo, espelha-se igualmente nos 

textos do autor franciscano, não obstante a sua concisão. De facto, o esquema da 

“Processão-Retorno”, que Barata-Moura abstrai de Breviloquium, imprime no texto a 

circularidade dinâmica que descreve a história integral do universo, desde a sua criação 

inaugural até à sua redenção final64. Assim, na sucessão dos seus sete capítulos – 

Trindade, Criação e Pecado; Encarnação, Graça e Medicina Sacramental; e Juízo Final – 

Breviloquium encerra, debaixo de duas tríades e uma conclusão, os movimentos de 

descida (reflectida nas três primeiras partes) e ascensão (reflectida nas três partes 

subsequentes) que cadenciam o ritmo cosmológico, retratando o capítulo último a 

consumação do processo difásico. A mesma estrutura dual adquire contornos 

particulares em Hexaëmeron, onde os seis dias da criação, pelos quais se repartem as 

várias colações da obra, são metáfora e pretexto para a meditação sobre as seis 

iluminações que elevam a alma para Deus. Embora inacabada, a obra congrega, no seu 

projecto, o círculo completo da processão / retorno, fazendo coincidir simbolicamente 

numa perfeita simetria os diversos patamares do acesso a Deus com os sucessivos 

momentos da criação do mundo. 

Na iconografia disseminada pelos vitrais e esculturas da catedral gótica, 

representativa dos vários episódios bíblicos que traçam a história e a doutrina do povo 

cristão desde o Génesis ao Apocalipse, Henri Focillon entrevira esse mesmo ideal 

enciclopédico encarnado nos livros escolásticos65. O edifício erige-se, desse modo, 

como um microcosmo que, não apenas ilustra as narrativas das Sagradas Escrituras, mas 

que, ao fazê-lo, espelha o universo inteiro, nos seus vários graus ontológicos e nas suas 

várias etapas de aperfeiçoamento. 

O esquema da “processão-retorno” confere às formas que a ela se adequam o 

signo da temporalidade, na qual a Divindade se expressa, por um lado, e na qual o 

itinerário da alma se desenrola, por outro. E é esta caminhada incessante, que tem Deus 

                                                 
64 «O esquema da ‘processão-retorno’ ou da ‘criação-redenção’ transparece no Breviloquium mercê da 
articulação das partes constituintes entre si. […]. O ritmo agora é o de um processo temporalmente 
definido em termos de início desenvolvimento e fim […].» (BARATA-MOURA, José, «Inteligibilidade 
por meio de esquema. Aplicação à estrutura formal de algumas obras de São Boaventura», p. 428). 
65  «Construites et décorées au temps des grandes encyclopédies, où le moyen âge essayait pour la 
première fois de prendre conscience de lui-même, de ses ressources intellectuelles, de ses connaissances, 
et tentait en un mot sa possession du monde et de l’homme, elles sont encyclopédiques elles aussi.» 
(FOCILLON, Henri, Art d’Occident, p. 213). 
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como horizonte e o homem como viandante, a pedra angular da filosofia bonaventuriana 

que, assim, conquanto não renuncie à sua matriz teológica, se ancora numa perspectiva 

marcadamente antropológica, pois são os sentidos, a razão e o amor do homem que 

desvelam e abraçam, gradualmente e na medida das suas capacidades, a figura do 

Divino. Em textos como De triplici via, Itinerarium mentis in Deum e Soliloquium, a 

primeira metade da circularidade cósmica apaga-se para se apreciar isoladamente a 

odisseia da redenção humana66. Distendidas segundo uma estrutura em crescendo, onde 

a sucessão das partes exprime a progressão no itinerário, estas obras deslocam de 

capítulo para capítulo o seu ponto de vista, acompanhando concertadamente os 

diferentes níveis das potências da própria alma, por cujo exercício se acede a Deus. Nas 

próprias Quaestiones disputatae de mysterio Trinitatis, cujo objecto de reflexão – os 

predicados divinos – se reveste de um carácter especulativo-metafísico, o 

desenvolvimento da argumentação, na ordem das diversas questões apresentadas, 

acompanha, não a sequência dos atributos que, em si mesmos, são simultâneos, mas o 

encadeamento dos raciocínios. Assim, se o predicado divino “eternidade” é examinado 

depois dos conceitos de simplicidade e infinitude, tal deriva, não da própria natureza de 

Deus, mas da natureza da razão humana, que apenas à luz do esclarecimento da 

simplicidade e da infinitude divinas pode abarcar o significado preciso da eternidade67. 

A nuclearidade do lugar que o homem ocupa no universo bonaventuriano, e que 

determina os seus esquemas formais, vibra simultaneamente na arquitectura gótica, cuja 

monumentalidade se ergue paradoxalmente em proporção a uma “escala humana”, 

como alega o arquitecto e teórico Viollet-le-Duc68, que decifra na invariabilidade das 

                                                 
66 As três vias de que trata De triplici via podem não ser entendidas como percursos sucessivos, mas 
simultâneos. Neste caso, porém, é ainda o dinamismo do itinerário que demarca cada uma das vias 
individualmente. 
67 Pelo conceito de «infinitude», o ser divino descobre-se como carente de princípio e fim, e pelo conceito 
de «simplicidade», o ser divino recusa a sua imersão num processo temporal, pelo qual assumiria a 
diversidade inerente ao devir. A compreensão destes dois aspectos ilumina, por seu turno, o conceito de 
«eternidade» imputado a Deus, que designa, não apenas a interminabilidade da sua duração, mas a 
simultaneidade que não admite a consideração de uma sequência temporal. «Dicendum, quod divinum 
esse est aeternum, eo ipso quod simplex et infinitum. – Quia enim infinitum est, ideo caret principio et fine; 
nam si alterum horum haberet, utique ex illa parte haberet terminationem et limitationem, et ita non esset 
immensitatis summae. Quia vero simplex est, caret priori et posteriori, quae necessario inducunt 
diversitatem et aliquam compositionem.» (M. Trin. V, 1; V, 89b). 
68 «Entrez dans la cathédrale de Reims ou dans une église de village de la même époque, vous retrouverez 
les mêmes hauteurs, les mêmes profils de bases; les colonnes s’allongent ou se raccourcissent, mais elles 
conservent le même diamètre, les moulures se multiplient dans un grand édifice, mais elles sont de la 
même dimension que celles du petit; les balustrades, les appuis, les socles, les bancs, les galeries, les 
frises, les bas-reliefs, tous les détails de l’architecture qui entrent dans l’ordonnance des édifices, 
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dimensões daquelas estruturas uma referência unânime às medidas padronizadas do 

homem (fig. 7). De resto, a própria condição itinerante da alma 

humana petrifica-se no edifício da catedral, ao indicar, pela 

acentuada verticalidade das suas formas, a direcção ascensional do 

percurso. A horizontalidade da nave, de plano cruciforme e 

alongada de poente para nascente (segundo um costume religioso 

que remonta ao século V), apontando literalmente para Jerusalém e 

simbolicamente para a cidade sagrada que acolhe as almas 

gloriosas, declara também a árdua caminhada do homem através 

do mundo para se unir por fim a Deus. Este mesmo sentido 

qualitativo do espaço arquitectónico apreende-o Boaventura, 

enquanto Ministro Geral da Ordem dos Frades Menores, que, ao 

permitir, como já aqui referimos, a colocação de vitrais figurativos 

na janela principal por trás do altar, enaltece a parte oriental da 

igreja sobre a sua parte ocidental, transportando para a organização 

da estrutura da igreja a concepção filosófica segundo a qual o fim 

do itinerário excede em nobreza os seus patamares iniciais69. 

Observando de perto a Basílica superior de São Francisco em 

Assis, cuja construção foi iniciada em 1228, e, mais 

especificamente, o ciclo de São Francisco, de 1280, que a decora e 

que acompanha os episódios da vida do mártir, tal como descritos na Legenda maior de 

Boaventura, Alastair Smart estranha que, numa composição narrativa cronologicamente 

ordenada segundo o escrito do Doutor Seráfico, as cenas “Milagre da Primavera” (fig. 8) 

e “Sermão aos Pássaros” (fig. 9) se dissociem da linearidade biográfica para se reunirem 

na parede que emoldura a dupla entrada oposta ao altar. Desta reorganização das cenas, 

Smart depreende apenas a sobreposição da unidade temática à sequência histórica, sem 

ponderar o espaço arquitectónico no qual se situam as duas representações pictóricas. O 

historiador de arte admite, é certo, a autoridade do Doutor Seráfico na elaboração dos 

painéis de São Francisco, não apenas no estabelecimento da biografia do Santo, mas 

ainda na articulação das cenas em conjuntos de três que reverbera, segundo crê, os 

                                                                                                                                               
rappellent toujours l’échelle type, la dimension de l’homme.» (VIOLLET-LE-DUC, Eugène, 
«Architecture», Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle I, p. 147). 
69 Cf. supra p. 41, n. 20. 

Figura 7: Viollet-le-Duc, 
Desenho de elevação e 

secções de um pilar a partir 
da medida do homem. 
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estádios de iluminação da alma definidos em Itinerarium mentis in Deum 70 . Não 

considera, porém, que ao remeter as pinturas de exaltação da natureza para a entrada da 

Basílica, o programa iconográfico de Assis evoca imageticamente, no seu edifício, o 

itinerário bonaventuriano que se inaugura, ele mesmo, através da contemplação e 

deslumbramento perante o mundo criado. O plano da igreja assume, neste sentido, e à 

semelhança do esquema de Itinerarium mentis in Deus, uma perspectiva humanizada, 

mas em perpétua tensão para o Divino, que transforma a simples admiração pela 

natureza no primeiro sentimento religioso. 

 

A análise formal das estruturas que determinam os espaços arquitectónicos 

medievais e os textos filosóficos bonaventurianos releva, de facto, a partir das duas 

manifestações culturais, uma estética da unidade e da proporção consentânea com as 

ideias do autor franciscano 71 . E, na verdade, são inegáveis os efeitos estéticos 

produzidos pela sistematicidade dos diagramas construídos que tornam ostensiva a 

                                                 
70 Cf. SMART, Alastair, The Assisi problem and the art of Giotto. A study of the Legend of St. Francis in 
the Upper Church of San Francesco, Assisi, Oxford, Clarendon Press, 1971, p. 3. 
71 Como teremos oportunidade de aprofundar nos capítulos subsequentes, Boaventura retoma o conceito 
de beleza como unidade da multiplicidade de Agostinho que o havia abordado em AGOSTINHO, De 
musica VI, 13, 38 (PL 32, 1184). Cf. Itin. II, 5 (V, 300b); Hexaem. VI, 7 (V, 362a); I Sent., d. 31, p. 2, a. 
1, q. 3 (I, 544b); Regn. Dei 14 (V, 542b). 

             
 

Figura 8: Milagre da Primavera, do Ciclo de São 
Francisco, Basílica Superior de São Francisco de Assis, 

Assis (Itália), c. 1297-1300. 

Figura 9: Sermão aos Pássaros, do Ciclo de São Francisco, 
Basílica Superior de São Francisco de Assis, Assis (Itália),  

c. 1297-1299. 
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ordem intrínseca das obras. A beleza, geometricamente alcançada, cumpre de facto, nos 

escritos de Boaventura, aquela função de deleite, advogada pela linguagem para facilitar 

a instrução do leitor ao cativá-lo 72 . José Barata-Moura frisa, contudo, que o 

esquematismo da exposição não repousa meramente num intuito estético, uma vez que o 

mesmo congrega uma inteligibilidade particular, afectando os próprios conteúdos por si 

organizados73. Por seu turno, as colunas fasciculadas, as abóbadas de cruzaria ogival, os 

arcos quebrados e os arcobotantes, sem detrimento da sua proporcionalidade e simetria, 

mas por causa delas mesmas, constituem o suporte material da catedral, fazendo 

convergir numa unidade indiscernível as finalidades estéticas e funcionais da 

arquitectura dos séculos XII a XVI.  

As estruturas significantes que dão forma ao pensamento bonaventuriano e gótico 

não o revestem como mero invólucro ornamental e imparcial, mas participam e 

embrenham-se no significado teórico que veiculam. Os esquemas de carácter numérico, 

nos quais se surpreendera a prevalência dos números três e quatro, exalam, na verdade, 

um simbolismo trinitário conjugado com a ideia de tempo, figurada no número quatro, 

conforme as interpretações agostinianas anteriormente aduzidas74 . Assim sendo, ao 

nível do próprio aparato formal, as obras manifestam o vestígio da Trindade divina na 

temporalidade criada – tema amplamente debatido nas múltiplas páginas da filosofia do 

Doutor Seráfico; de tal modo que Remigius Boving terá estabelecido uma relação causal 

entre a sua teologia trinitária e as entradas triplamente arqueadas e as janelas 

trifoliadas 75  das catedrais góticas do século XIII 76 . O esquema de construção 

bonaventuriano, que migra, por assim dizer, das suas obras para o desenho da 
                                                 
72 Sob esta perspectiva e sob a influência de Cícero, Agostinho fora levado a considerar o deleite como 
uma das funções da linguagem. Cf. supra p. 34, n. 5. Sem enfatizar o deleite como fim da linguagem, 
Boaventura reconhece, contudo, o seu valor pedagógico. «[...] quatenus varietate fructuum, multiformium 
pulcritudinum et saporum vitaret homo fastidium, quod accidere solet per conversionem ad unum, et 
haberet oblectamentum, quod ex varietate atque innovatione consurgit in spiritualium notitia sensuum per 
experientiam multiformium obiectorum.» (Plant. parad. 9; V, 577a).  
73 «[…] a simples disposição formal encerra algo mais do que uma obediência a certos princípios de um 
formalismo ou de um esteticismo que definem uma harmonia expositiva ou retórica. Essa disposição 
formal envolve ela própria a apresentação de um esquema de inteligibilidade a fornecer ao leitor ou a 
presidir à sua própria elaboração.» (BARATA-MOURA, José, «Inteligibilidade por meio de esquema. 
Aplicação à estrutura formal de algumas obras de São Boaventura», p. 424). 
74 Cf. supra p. 46. 
75 Janela trifoliada: Janela emoldurada no topo por um arco formado por três segmentos de círculo. 
76 «Nun ist aber seit etwa der Mitte 13. Jarhunderts in der Gotik Frankreichs die besondere Bevorzugung 
des Dreipasses und des dreiteiligen Kleeblattbogens, namentlich in der Konstruktion der Radfenster und 
im Maβwerk der Fenster su beobachten.» (BOVING, Remigius, Bonaventura und die französische 
Hochgothik, pp. 99-100). 
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arquitectura da sua época, confessar-se-ia, então, não apenas como artifício 

estético-formal que embeleza a expressão, mas como chave interpretativa das suas 

teorias.  

Neste âmbito, a própria disposição de uma tese na estrutura do texto determina, no 

caso da quaestio, se essa tese deve ser negada, transposta ou afirmada, consoante se 

encontre adstrita à secção “pro”, “contra”, “respondeo” ou “ad obiecta”. Por sua vez, 

nas obras em que o esquema do itinerário organiza a escrita, como Itinerarium mentis in 

Deum e Collationes in Hexaëmeron, a localização de uma perspectiva define se a 

mesma tem valor de mediação – exigindo, numa etapa ulterior, a sua superação – ou 

valor de fim. A inteligibilidade dos elementos expressos esclarece-se, pois, em função 

da ossatura formal que os ritma e ordena, interceptando-se nos tratados de Boaventura 

aquela intimidade entre linguagem e significado que a disciplina filosófica tecera desde 

os seus primórdios. Com efeito, o momento estético da expressão ou exposição do 

pensamento não trai a formulação do sentido filosófico, submetendo-o artificialmente, e 

através das figuras da proporcionalidade e da simetria, a uma demanda da beleza do 

discurso, mas constitui antes o meio adequado que possibilita a recta veiculação das 

suas ideias. A evidente dimensão estética que percorre os textos bonaventurianos não 

consagra, por conseguinte, um fim estético em si mesmo da linguagem, ao qual se 

subjugaria a comunicação da verdade, sendo antes o resultado coincidente, ainda que 

lateral, da forma plenamente ajustada ao conteúdo. 

Ao propósito de deleite da palavra sobrepõe-se ainda a sua finalidade instrutiva. O 

cariz imagético das obras de Boaventura, decorrente dos diagramas que as estruturam – 

e que é aquilo que, em rigor, permite vislumbrar a sua proximidade à arquitectura 

gótica –, legitima-se no seio dessa mesma máxima. Numa cultura “eminentemente 

oral”77, por falta de um acesso alargado aos suportes de escrita, o ensino escolástico 

apoiava-se naturalmente no exercício da memória78 . A sistematização dos saberes, 

organizados segundo uma grelha visualmente distinta, provê os contornos de uma 

imagem mentalmente substanciável que facilita a interiorização da verdade nela 

representada. O próprio filósofo de Bagnoregio concebe, para a estrutura de alguns dos 

                                                 
77  Cf. AFONSO, Luís, Convento de S. Francisco de Leiria. Estudo monográfico, Lisboa, Livros 
Horizonte, 2003, p. 110. 
78 Mary Carruthers desenvolve na sua obra uma profunda investigação em torno da história, da função e 
dos dispositivos da memória na Idade Média. Cf. CARRUTHERS, Mary, The book of memory. A study of 
memory in Medieval culture, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.  
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seus tratados, figuras particulares que revelam, no conjunto dos seus membros, uma 

ordenação similar à das diversas partes que integram o texto. Tal é o caso de Itinerarium 

mentis in Deum, onde a efígie descrita de um serafim de seis asas ilustra a estrutura 

hexapartida da obra79, e de Lignum vitae, inspiradora do fresco do refeitório de Santa 

Croce em Florença (fig. 10) e de diversas gravuras de manuscritos do século XIII e 

XIV – como a gravura de Beinecke Ms 416 (fig. 11) –, que traduzem graficamente a 

árvore imaginária que, na sua divisão em ramos, folhas, flores e frutos, incorpora o 

esquema de toda essa obra. A força pictórica dos diagramas que enformam a escrita de 

Boaventura converte-os, assim, num imprescindível dispositivo mnemónico, requerido 

na educação escolástica, não se confundindo, por isso, com um simples formalismo 

decorativo e deleitável. Boaventura reconhece, efectivamente, o poder da imagem na 

memorização da verdade, sob a percepção de um vínculo mais estreito da faculdade 

reminiscente humana ao sentido corpóreo da visão, em detrimento da audição, o que 

significa que a palavra oral não se imprime na memória de modo tão indelével e vivaz 

quanto a figura visível. É este o fundo teórico da argumentação preparada pelo então 

jovem Boaventura a favor da entrada das representações bíblicas no espaço sagrado da 

igreja, como via de instrução dos crentes80.  

 

 
 

 

                                                 
79 «Effigies igitur sex alarum seraphicarum insinuat sex illuminationes scalares […].» (Itin., prol. 3; V, 
295b). 
80 «Dicendum quod imaginum introductio in Ecclesia non fuit absque rationabili causa. […] Propter 
memoriae labilitatem, quia ea quae audiuntur solum, facilius traduntur oblivioni quam ea quae videntur.» 
(III Sent., d. 9, a. 1, q. 2; III, 203b). 

                                 

Figura 10: Taddeo Gaddi, Lignum Vitae, Basílica 
de Santa Croce, Florença (Itália), c. 1330. 

Figura 11: Lignum Vitae, Speculum Theologiae, 
Beinecke MS 416 f. 1v, Kempen (Alemanha), 

séc. XIII-XIV. 
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Em suma, e recapitulando o encadeamento lógico que associa os esquemas 

formais da escrita do filósofo à função educativa da linguagem, diremos que a memória 

intervém no processo de conhecimento como a faculdade que o interioriza e retém; por 

seu turno, é a imagem o dado sensível que favoravelmente nela se conserva; assim, e 

mediante a compreensão deste duplo aspecto da memória, a expressão bonaventuriana, 

que visa a sua apreensão pelo discípulo, procura, nos limites da sua natureza caligráfica, 

compor-se como imagem, apropriando-se para tal de ritmos, simetrias e diagramas 

estruturais que lhe conferem um demarcado semblante pictórico.  

Neste capítulo, porém, Boaventura não é voz dissonante da sua época, mas 

inscreve-se harmoniosamente naquele pendor instrutivo da escolástica que reclama a 

operação da memória para a aquisição dos conhecimentos. Hugo de São Victor 

entendeu, nos inícios do século XII, o papel desempenhado pela composição gráfica da 

página do manuscrito – na sua divisão, formato e cor – para a fixação do texto pelo 

leitor e para a sua consequente compreensão81. Sublinha-se, deste modo, a correlação 

entre a memória, como potência da alma, e a visão, como sentido corpóreo que, em 

virtude dessa mesma familiaridade, se firma como porta privilegiada da ingressão na 

alma das percepções sensíveis. Na defesa da supremacia do visível sobre o audível, 

Boaventura é também acompanhado pelo seu contemporâneo Alberto Magno, apoiado, 

por sua vez, na poesia de Horácio, para quem, segundo cita, “As coisas confiadas aos 

ouvidos impressionam a alma menos vividamente do que as coisas expostas aos olhos 

dignos de confiança” 82 : versos que entoam, por seu turno, a herança da retórica 

ciceroniana de De oratore, na afectação da memória pelos sentidos e na consagração de 

uma memória preponderantemente visual 83 . É, na verdade, convicção de Mary 

Carruthers que a “arte da memória”, cultivada nos séculos XII e XIII, recupera os 

                                                 
81 «Multum ergo valet ad memoriam confirmandam ut, cum libros legimus, non solum numerum et 
ordinem versuum vel sententiarum, sed etiam ipsum colorem et formam simul et situm positionemque 
litterarum per imaginationem memoriae imprimere studeamus, ubi illud et ubi illud scriptum vidimus, qua 
parte, quo loco (suppremo, medio, vel imo) constitutum aspeximus, quo colore tractum litterae vel faciem 
membranae ornatem intuiti sumus.» (HUGO DE SÃO VICTOR, De Tribus Maximis Circumstantiis 
Gestorum, Speculum 18 (Cambridge, 1943), William M. Green (ed.), p. 490). 
82 «Auditu enim satis certus non fuit, sed visu certificabatur, sicut dicit HORATIUS: ‘Segnius irritant 
animum dimissa per aures quam quae sunt oculis subiecta fidelibus’.» (ALBERTO MAGNO, Postilla 
super Isaiam I, 1, 6-8, in Die Werke des Albertus Magnus in ihrer handschiftlichen ueberlieferung 
Códices manuscripti operum Alberti Magni XIX, Aschendorff, Monasterii Westfalorum, 1952; citação de 
HORÁCIO, Ars poetica, ll. 180-181; in The Works of Horace, C. Smart. (ed.), Philadelphia, Joseph 
Whetham, 1836).  
83 Cf. CÍCERO, De Oratore II, 87-88; in De Oratore, Kazimierz F. Kumaniecki (ed.), Stutgardiae, 
Teubner, 1995, pp. 255-257.  
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preceitos da “mnemónica arquitectónica”, formulados no período clássico84. De acordo 

com esta técnica, um texto é apreendido e decorado, não palavra a palavra, seguindo a 

linearidade do discurso verbal, mas a partir do seu diagrama formal, qual edifício 

imagético que alberga ordenadamente a totalidade das teses aludidas. A semelhança que 

as obras de Boaventura auferem relativamente à arquitectura gótica decorre, por 

conseguinte, da adaptação do discurso a um modelo específico que motiva o exercício 

mnésico por parte dos leitores.  

                                                 
84 «Briefly, the history of the architectural mnemonic subsequent to its exposition in Ad Herennium and 
its espousal by Cicero in De oratore (both products of the first century B.C.) appears to be this: by the 
time of Quintilian (first century A.D.), the method of projecting images into architectural places, though 
still known, had declined in popularity and was considered cumbersome and gimmicky. […] But in the 
thirteenth century, the architectural method enjoyed a revival, being commended as the best method both 
for Albertus Magnus and Thomas Aquinas.» (CARRUTHERS, Mary, The book of memory. A study of 
memory in Medieval culture, p. 122). 
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Capítulo III 
Ritmo e sensibilidade pictóricas na escrita bonaventuriana 

O que afirmámos até ao momento sobre o estilo do Doutor Seráfico pode 

atribuir-se, de um modo geral, à produção filosófica escolástica, quer no seu propósito 

instrutivo e mnemónico, quer na sua construção esquemática e englobante, 

pictoricamente representável. A imagem, contudo, não assume nos escritos daquele 

pensador a simples configuração de um diagrama facilmente relembrável, mas aprisiona 

no seu perfil sensível e concreto a ideia abstracta, incitando, desta feita, o incurso da 

emoção. Boaventura demarcar-se-ia, deste modo, da aridez linguística na qual decaíram 

vários tratados escolásticos, sob o modelo de um raciocínio objectivo e uma expressão 

depurada de todos os seus elementos poéticos. Ainda que não abandone o domínio da 

dialéctica para o desenvolvimento das suas argumentações, o autor franciscano possui, 

na metáfora viva e na descrição vívida e visualmente impressiva, o campo fértil da sua 

reflexão. Em sintonia profunda com a essência do seu pensamento, visa-se então na 

analogia ao real a compreensão da natureza espiritual e o pressentimento do Absoluto. 

O texto bíblico, que permanece a raiz de todas as incursões filosóficas bonaventurianas, 

afigura-se, neste âmbito, como o protótipo da própria escrita, e a sua exegese, em vez de 

redundar na aridez dos silogismos lógicos, perfilha a beleza das suas descrições e o 

fulgor das suas sentenças. Assim, a fidelidade devida às Sagradas Escrituras cifra-se, 

não apenas na correcção das interpretações, segundo uma adequação de sentido, mas, 

concomitantemente, na adopção das suas formas literárias ou da riqueza do seu estilo. 

Numa escrita plena de imagens simbólicas, o aguçamento da memória é ainda um 

propósito determinante. Sobrepõe-se-lhe, no entanto, a função motiva que o filósofo 

outorga à imagem e que coincide com o terceiro fim da linguagem, extraído do 

pensamento agostiniano. “Movere”, o verbo que designa o efeito último produzido pela 
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palavra, então modelada pela ciência retórica, envolve uma adesão afectiva à verdade 

escutada, que na alma se faz ímpeto de conformação da sua acção às teses apresentadas. 

O que a eloquência oratória desse modo colhia para a escrita, as representações 

figurativas conquistavam para o edifício da igreja, a saber, um estímulo inédito das 

emoções humanas então arrebatadas pelos temas apresentados1. Na biografia que redige 

de São Francisco – Legenda maior – Boaventura narra efectivamente o inebriamento do 

mártir pela imagem de Cristo na cruz, exposta na Igreja de São Damião, que o impele, 

através de uma misteriosa voz, a restaurar aquele mesmo edifício2. Este capítulo da vida 

do Santo, que retrata a sua conversão definitiva e onde a pintura e a arquitectura 

desempenham papéis relevantes, angariaria para a espiritualidade franciscana uma 

sensibilidade estética única, à qual o Doutor Seráfico não poderia certamente ser 

indiferente. Mesmo que a reconstrução da igreja fosse metáfora da redenção dos cristãos, 

importa acentuar que é do domínio das artes que essa metáfora é elegida; e o percurso 

de salvação da humanidade que São Francisco trilha, nas pegadas de Cristo, é 

factualmente precedido pela restauração literal daquele edifício. Por outro lado, é na 

comoção diante da pintura da Cruz de São Damião que se escuta a voz divina e se 

enceta uma nova via. A inflamação dos sentimentos pela contemplação estética da 

imagem sensível exortaria, pois, à acção e acenderia, desse modo, uma experiência mais 

funda da Divindade, ao comprometer a própria vontade humana no acesso a Deus.  

Na senda deste intuito, o próprio esquematismo bonaventuriano vai cedendo a 

uma literatura fluida e arrebatada que acrescenta especial emotividade à narração da 

paixão de Cristo3, esboçando pela escrita coloridos frescos que revestem o pensamento 

de uma intensa força pictórica. As imagens, textualmente fabricadas, vão emergindo a 

                                                 
1 Cf. supra p. 34, n. 5. «Propter affectus tarditatem similiter introductae sunt, videlicet ut homines, qui 
non excitantur ad devotionem in his quae pro nobis Christus gessit, dum illa aure percipient, saltem 
excitentur, dum eadem in figuris et picturis tanquam presentia oculis corporeis cernunt.» (III Sent., d. 9, a. 
1, q. 2; III, 203b). 
2 «Dum enim die quadam, egressus ad meditandum in agro, deambularet iuxta ecclesiam Sancti Damiani, 
quae minabatur prae nimia vetustate ruinam, et in eam, instigante se Spiritu, causa orationis intrasset; 
prostratus ante imaginem Crucifixi, non modica fuit in orando spiritus consolatione repletus. Cumque 
lacrymosis oculis intenderet in dominicam crucem, vocem de ipsa cruce dilapsam ad eum corporeis 
audivit auribus; ter dicentem: ‘Francisce, vade et repara domum meam, quae, ut cernis, tota destruitur!’» 
(Leg. mai. II, 1; VIII, 507a-508a). 
3  «Tantum enim dilexit nos noster dilector, ut, caritatis ardore cogente, ruborem passionis incideret 
traderetque in mortem animam suam, mortem autem crucis non breviter transeuntis, sed a principio ortus 
sui usque in finem mortis durissimae perdurantis.» (Vit. myst. XVII, 1; VIII, 182b-183a). O relato do 
sacrifício de Cristo não responde meramente a uma exigência de verdade, mas persegue o intuito de 
promover a compaixão do leitor através de um estilo de linguagem específico. 
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partir de uma constelação de metáforas entre si enleadas que compõem o sentido 

tropológico da linguagem: aquele que segundo Boaventura encerra, debaixo do 

significado literal e de cariz sensível das palavras, o ensinamento moral que prescreve o 

que fazer4. Imerso no espírito franciscano, o conhecimento de Deus que o texto procura 

promover não se consuma numa dedução lógica ou no trabalho exclusivo da inteligência, 

mas reivindica o vigor da afectividade e da devoção e, por esta via, o dinamismo da 

acção, como gestos de uma íntima união à Divindade cristã que a razão apenas prepara. 

A palavra de recorte pictórico incorpora, assim, uma dimensão ética, na medida em que 

se converte, debaixo dos olhos daquele que a escuta ou lê, em impulso de piedade e 

compaixão que dita, para a alma, a resposta à questão “como agir?”, pois que o amor, 

desse modo infundido, permanece na filosofia do Doutor Seráfico, como em geral na 

doutrina cristã, singular norma de conduta que encaminha o homem para a salvação5. 

É pertinente a observação de Edgar de Bruyne que sublinha a clivagem entre as 

emoções estéticas, suscitadas pelas obras de arte medievais, e as suas definições no 

contexto filosófico6. Com efeito, o vibrante fulgor da beleza artística nem sempre 

encontrou ressonância na fragosidade da argumentação lógica e do discurso escolástico, 

e o gozo estético dissecado pelo exame da razão nem sempre se coadunou com o enlevo 

da alma deslumbrada pela observação de uma imagem. O tom emotivo, aliado ao 

sentido rítmico da escrita bonaventuriana, reaproxima-a, no entanto, de forma ímpar no 

seu tempo, à expressão artística, renunciando em parte, ao estilo escolástico que, na 

senda da instrução, serena o ímpeto das emoções7.  

                                                 
4 «Tropologia sive moralitas est, quando per id quod factum est, datur intelligi aliud, quod faciendum 
est.» (Brevil., prol. 4, V, 205b). 
5 «Omnis virtus est sicut gutta aquae respectu animae amantis. Fortis est ut mors dilectio; mors omnes 
vincit, similiter dilectio totum vincit.» (De donis V, 12; V, 482a). Ao retomar as palavras do Cântico dos 
Cânticos (Ct. 8, 6), Boaventura subscreve a máxima cristã do amor como «plenitude da lei» (Rm. 13, 8), 
que ecoa sonantemente no adágio agostiniano – «Dilige, et quod vis fac […].» (AGOSTINHO, In Joannis 
epistulam ad Parthos tractatus VII, 8; PL 35, 2033). Na verdade, toda a lei impõe, desde uma instância 
externa, aquilo que o amor dita intimamente. Assim sendo, a lei impele-nos a agir para com o próximo 
«como se o amássemos». Contudo, se este amor condicional se tornar efectivo, os mandamentos, 
enquanto tais, serão superados, mas não anulados, porque cumpridos na observância da lei suprema do 
amor.  
6 «Le Moyen-âge ne diffère pas sur ce point de l’antiquité ni même de la Renaissance: il y a un décalage 
immense entre les émotions incarnées dans les oeuvres concrètes et les sèches analyses de l’activité 
artistique en général.» (BRUYNE, Edgar de, Études d’Ésthétique Médiévale III, Genève, Slatkine, 1975, 
p. 9). 
7  «Le travail de l’école, commandé par ses fins pédagogiques, fait prévaloir l’utilité sur la beauté, 
l’instruction efficace sur l’échange des émotions.» (CHENU, Marie-Dominique, Introduction à l'étude de 
Saint Thomas d'Aquin, p. 92). 
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Ao espírito arquitectónico que partilha com os seus contemporâneos, o filósofo de 

Bagnoregio acrescenta uma sensibilidade pictórica que promove, sob a visibilidade das 

metáforas, não apenas uma renovada experiência noética, mas o exercício estético de 

contemplação e êxtase da alma. Do mesmo modo, se as figuras representadas nas igrejas 

configuram um dispositivo de instrução ou comunicação 

da mensagem bíblica ao povo iletrado, elas descobrem-

se simultaneamente como precursoras do acesso místico 

a Deus, prenunciando o que a essência da filosofia de 

Boaventura irá entremostrar, a saber, a convergência da 

contemplação mística na contemplação estética. A 

familiaridade das suas formas literárias com a arte 

medieval atesta-se na própria iconografia italiana do 

século XIII que, ao corporificar no seu desenho posições 

relevantes do bonaventurismo, confirma o teor 

imagético da escrita do franciscano, pela sua capacidade 

de se traduzir eficazmente em pintura. É esta, de resto, a 

orientação da historiadora de arte Anne Derbes, que 

acompanha as transformações artísticas daquela época a 

partir da análise dos ciclos narrativos da vida de Cristo. 

Segundo a autora, as quatro virtudes da perfeição 

evangélica, conforme a sua enumeração em Apologia 

pauperum – humildade, pobreza, continência e 

obediência –, determinam os episódios eleitos para a 

representação e o delineamento dos rostos, corpos e 

roupagens das figuras retratadas 8 . Neste sentido, 

encontra no escopo da iconografia do duecento referente 

a Cristo uma preferência pelas cenas da sua paixão, que 

traçam um Cristo humilde na humilhação da prisão 

                                                 
8 «The following chapters will show that these Passion images promoted the Franciscan order, its founder, 
and its tenets, especially humility, poverty and renunciation – the very points stressed by Bonaventure.» 
(DERBES, Anne, Picturing the passion in late medieval Italy. Narrative painting, franciscan ideologies, 
and the Levant, Cambridge / New York / Melbourne, Cambridge University Press, 1996, p. 23).  

 
Figura 12: Mestre de São Francisco de 
Bardi, Humilhação de Cristo, detalhe do 

Crucifixo com cenas do Calvário, Galleria 
degli Uffizi, Florença (Itália), c. 1240-1255 
 

 
Figura 13: Mestre da Madalena, Subida à 
Cruz, detalhe de Madonna e Filho e  dois 

Anjos com doze cenas da Paixão, Timken, 
Museum of Art, San Diego (EUA), c. 1290 

 

 
Figura 14: Crucificação, Monte Sinai,  

séc. XII 
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(fig. 12), obediente na ascensão voluntária à cruz (fig. 13), e pobre na crucificação, pela 

nudez adivinhada através da diafanidade dos panejamentos que o cobrem (fig. 14) – 

tema no qual Derbes desvela a celebração da nudissima paupertas bonaventuriana9. 

Todas estas imagens se integram, no entanto, no fluxo de uma reforma 

iconográfica de fundo que recolhe, é certo, a sua inspiração na arte bizantina, mas que 

se expande e desenvolve sob os auspícios da Ordem franciscana, missionários no 

Oriente, de onde recolhem inspiração, e patronos de um grande volume de obras de arte 

no século XIII. Cifra-se esta mudança na metamorfose da representação do Christus 

Triumphans na representação de um Christus Patiens. No duecento italiano, o rosto 

imperturbável e glorioso, o corpo sereno e esbelto de Cristo (fig. 15) vai dando lugar a 

um rosto transfigurado e um corpo contorcido pelos suplícios da dor (fig. 16)10. O 

sofrimento, assim pintado, revela Cristo na sua condição humana e inscreve em todas as 

linhas da expressão da pele a emotividade da sua paixão.  

 

 

 

Se verificarmos, por exemplo, o crucifixo de S. Domenico de Cimabue (fig. 16), 

observamos os olhos cerrados de Cristo, os lábios contraídos, a sua cabeça descaída, o 

                                                 
9 DERBES, Anne, «Byzantium, Bonaventure, and Cimabue: The Santa Croce Cross», Picturing the 
passion in late medieval Italy. Narrative painting, franciscan ideologies, and the Levant, pp. 27-34. 
10  DERBES, Anne, «The Franciscans and the levant», Picturing the passion in late medieval Italy. 
Narrative painting, franciscan ideologies, and the Levant, pp. 24-27. 

       

Figura 15: Crucifixo com histórias da Paixão, Galleria degli 
Uffizi, Florença (Itália), c. 1200. 

Figura 16: Cimabue, Crucifixo, San Domenico, 
Arezzo (Itália), c. 1268-1271. 
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corpo arqueado e a renúncia, por fim, do porte altivo e frontal, simetricamente disposto 

na cruz. Também as figuras de semblante carregado, representadas nas extremidades 

dos braços de Cristo, exprimem o seu pesar, ampliando, a toda a composição pictórica, 

a dimensão afectiva da cena. A impressão viva do martírio crístico na pintura serviria, 

como Luís Afonso assinala, para “arrebatar o sentimento dos fiéis”11, movê-los pela 

força da sua própria compaixão, como sofrimento que, partilhado com a figura 

humanizada do Divino, os eleva a Deus. Boaventura compreendera bem a mediação da 

compaixão no acesso ao “esplendor da verdade”, antevendo no sentimento comovido 

pela cruz a superação do acordo da razão e a submissão ao amplexo de Deus12. A 

emotividade, que transparece na escrita do filósofo e que vibra simultaneamente sob a 

iconografia do século XIII, cumpre esse esforço de inflamação da piedade, enquanto 

compadecimento que transcende o simples reconhecimento da paixão de Cristo. É por 

isso, portanto, que a arte plástica, em grande medida patrocinada pelos franciscanos, se 

subtraiu da representação do deus triunfante que vence impassivelmente a morte; e é 

também por isso que os textos bonaventurianos se desviaram da tecnicidade apática na 

qual redundaram algumas das argumentações lógicas do seu tempo. 

A sensibilidade que atravessa a obra do Doutor Seráfico convive, todavia, com 

aquele esquematismo formal que nos relembra incessantemente a sua dimensão 

filosófica, numa tensão que confirma o seu cariz estético, pela afinidade ímpar aos 

modelos que regem o panorama artístico seu contemporâneo. De facto, regressando ao 

exemplo acima mencionado, denotamos, no quadro afectivo desenhado por Cimabue 

(fig. 16), a sobrevivência dos padrões geométricos, não apenas na estrutura crucífera e 

no rectângulo adjacente, preenchido de losangos vermelhos e negros, mas ainda no 

traçado do corpo de Cristo, particularmente nos contornos dos músculos dos seus braços 

e abdominais, estilizados segundo uma modelação convencional da carne a partir do seu 

enquadramento em linhas geometricamente definidas. É certo que a pintura do 

sofrimento, como sublinha a Anne Derbes, vai atenuando o esquematismo pelo qual se 

                                                 
11 «Os franciscanos souberam arrebatar o sofrimento dos fiéis, em vez de lhes imporem a submissão pelo 
temor reverencial à figura da divindade, apostando e confiando, desde muito cedo, na capacidade das 
imagens exporem a verdade divina.» (AFONSO, Luís, Convento de S. Francisco de Leiria. Estudo 
monográfico, p. 114). 
12 «Gradus perveniendi ad splendorem veritatis, ad quem pervenitur per imitationem Christi, sunt hi 
septem, scilicet assensus rationis, affectus compassionis, aspectus admirationis, excessus devotionis, 
amictus assimilationis, amplexus crucis, intuitus veritatis; in quibus hoc ordine progrediendum est. […] 
Secundo, qualis est qui patitur, et ei coniungere per compassionis affectum, ut compatiaris innocentissimo, 
mitissimo, nobilissimo et amantissimo.» (Tripl. via III, 3, 3; VIII, 12b). 
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compõem as figuras em prol de um naturalismo que recorre inclusivamente à técnica 

chiaroscuro para esse fim13. E, contudo, o crucifixo com que a autora demonstra esta 

metamorfose plástica (fig. 17) espelha ainda a linearidade das formas e a simetria da 

cruz. Do mesmo modo, nos últimos escritos de Boaventura não brilha o formalismo 

rigoroso das suas quaestiones iniciais. Mas, se a poesia arrebatada e visualmente nítida 

resiste, por vezes, à clausura da sistematização filosófica, o esquema renasce na 

actividade do Doutor Seráfico enquanto moldura ajustada à exaltação poética do amor, 

como o vitral luzidio que encontra na arquitectura da catedral gótica o espaço ideal para 

o seu resplandecimento.  

 
Figura 17: Cimabue, Crucifixo, Santa Croce, Florença (Itália), c. 1280-1285. 

 

Se a expressão bonaventuriana se inscreve na confluência dos paradigmas 

arquitectónico e pictórico, inaugurando um estilo próprio que entremeia na forma a 

organização das partes e a vivacidade da palavra, impõe-se ainda pensá-la a partir da 

noção de luz que aquelas duas artes medievais, de modos diversos, põem em obra. 

Neste sentido, para a pintura, a aplicação dos dourados e das cores vibrantes na tela 

convertem-na num ecrã de reflexão da luminosidade, assinalando a sua presença pelo 

                                                 
13 «In contrast with earlier crosses, such as the one for San Domenico, Arezzo, usually attributed to 
Cimabue himself, Cimabue here dispenses with the conventional harsh modelling of the flesh and the 
schematic, linear patterns which indicate, for instance, Christ’s abdominal muscles. Instead, he employs 
gentler modelling in light and shadow.» (DERBES, Anne, Picturing the passion in late medieval Italy. 
Narrative painting, franciscan ideologies, and the Levant, pp. 27-28). 
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movimento de refracção que motiva. Por isso se apelida o desenho decorativo dos 

manuscritos da Idade Média de “iluminura”, do verbo latino “illuminare”, que à letra 

significaria a qualidade (pelo sufixo nominal “-ura”) do que é iluminado, ou seja, 

daquilo que recebe a luz. Por sua vez, a catedral gótica convoca a luminosidade a 

habitar e distender-se no seu espaço interior, desmaterializando os seus muros – então 

tornados porosos ao fluxo da luz pela utilização das superfícies translúcidas dos vitrais e 

pela leveza das suas estruturas –, filtrando-a e modelando-a, conferindo-lhe, por fim, 

múltiplas tonalidades cromáticas que demarcam a sua demora. 

Movimentos de captação e celebração da luz, criação de espaços por onde a 

claridade flui e se mostra, estas artes testemunham o gosto da civilização medieval 

progressivamente vinculado à luminosidade das formas, como atesta Edgar de Bruyne 

nos seus Études d'Esthétique Médiévale, partindo das posições do autor desconhecido 

de Mirabilia Romae do século XII, para quem “[…] a beleza resulta sobretudo do ouro e 

das moedas, do bronze, do marfim, das pedras preciosas”14. Dos materiais citados 

releva-se a capacidade comum de reverberação da luz neles incidida, manifestando-se o 

deleitamento estético perante a luminosidade física, a mesma que se encena na pintura e 

arquitectura góticas. Mas se é a luz corpórea que aí se espraia e que aí se admira, Suger 

concede-lhe, no âmbito da remodelação da abadia de Saint-Denis, um carácter 

metafísico, como símbolo e vestígio do Divino, por cuja mediação o homem ascende a 

Deus15. À realidade material prescreve-se, assim, um significado transcendente e a 

luminosidade gótica torna-se expressão palpável de uma metafísica da luz de contornos 

pseudo-dionisianos, segundo a qual o universo procede de um fluxo primitivo e divino 

de luz que, num processo de difusão e espessamento, cria a totalidade dos seres e os 

reconduz de novo ao seu princípio a partir dessa mesma luminosidade deposta16. Na 

suposição do brilho da obra enquanto rastro da Luz supra-sensível, a contemplação da 

arte conduziria, então, ao vislumbramento da Divindade. 

No domínio artístico, o conceito de luz permanece, por conseguinte, ambíguo, 

vacilando entre a sua realidade física, por si mesma deleitável, e o seu sentido 

metafísico, que se constitui como metáfora e realidade espiritual. Na filosofia de 

                                                 
14 «Pour l’auteur des Mirabilia la beauté resulte surtout de l’or et de l’argent, du bronze, de l’ivoire, des 
pierres précieuses.» (BRUYNE, Edgar de, Études d’Ésthétique Médiévale III, p. 71). 

«[…] opus quod nobile claret / Clarificet mentes, ut eant per lumina vera / Ad verum lumen […]». 
(SUGER, De Administratione, pp. 46-48). 
16 PSEUDO-DIONÍSIO, De coelesti hierarchia I, 1 (PG 3, 120b-121a). 
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Boaventura, a semântica da luz percorre a quase totalidade dos seus momentos e 

densifica-se numa pluralidade de termos e significados referentes a todas as regiões 

ônticas: Deus, homem e mundo. Decerto, o autor desenvolve uma cosmologia luminosa, 

na qual os corpos são eles mesmos constituídos de luz17. Em todo o caso, mesmo 

debaixo da perspectiva material da luminosidade, ela é, para Boaventura, e na esteira de 

Grossatesta, a mais espiritual das naturezas criadas18. Diríamos mesmo que o sentido 

segundo o qual a luz nomeia a inteligência não é metafórico, pois o conceito, como bem 

sublinha Marie-Dominique Chenu na sua Introduction à l'étude de Saint Thomas 

d'Aquin, acolhe em plena Idade Média a espiritualidade como seu significado literal19. 

Mas se, com o Aquinatense, a luz se esvazia da sua componente imagética e se 

estabiliza num significado predeterminado, na linguagem bonaventuriana ela 

reinventa-se a cada utilização, pulverizando-se em novos sentidos e diferentes 

perspectivas, que doravante indagaremos. Fundado sobre o conceito de luz, estende-se, 

deste modo, um solo fértil para o aprofundamento da reflexão metafísica que abrange o 

todo sob a sua fecundidade semântica e o unifica na sua univocidade, pois que a 

luminosidade conserva, nas diversas realidades que descreve, o seu dinamismo essencial 

de difusão e conversão. 

A resplandecência que fascinara os artistas e artesãos da Baixa Idade Média 

prolonga-se então na filosofia do Doutor Seráfico, recebendo no seu seio uma 

teorização única e densamente elaborada, porque cruzada pelo seu enquadramento no 

aparato formal escolástico e pela sensibilidade estética franciscana. E se a análise 

formal dos textos permite vislumbrar várias das teses centrais do professor de Paris, os 

contornos precisos da sua metafísica da luz apenas se deixam desenhar pelo estudo 

cuidado dos seus conteúdos. 

                                                 
17 «Et ideo est alia positio, quod lux est forma substantialis corporum, secundum cuius maiorem et 
minorem participationem corpora habent verius et dignius esse in genere entium.» (II Sent., d. 13, a. 2, q. 
2; II, 320). 
18  «Et sic procedit a corpore primo lumen, quod est corpus spirituale, sive mavis dicere spiritus 
corporalis.» (ROBERTO GROSSATESTA, De Luce seu de inchoatione formarum 55; in Die 
Philosophischen Werke des Robert Grosseteste, Bischofs von Lincoln, Münster i. W., Aschendorff). 
19 «La plus fréquente, parce que la plus spontanée, est l’analogie de la lumière pour décrire l’intelligence. 
[…] On en arrive à ce point que l’image est toute conceptualisée, et que la signification du mot, dans la 
langue du philosophe, se porte désormais directement sur ce qui n’était d’abord que l’analogué: le mot ne 
fait plus métaphore, il signifie de plano l’esprit.» (CHENU, Marie-Dominique, Introduction à l'étude de 
Saint Thomas d'Aquin, pp. 145-146). 
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Capítulo I 
Da luz que nomeia Deus 

I.1. Do Deus que se conhece 

A omnipresença daquela luz que descende do mais elevado ao mais ínfimo grau da 

hierarquia ontológica não impede, com efeito, que a mesma assuma, em cada patamar 

da sua existência, uma natureza (espiritual ou corpórea) e um sentido (próprio ou 

analógico) bem distintos. Fiel à tradição cristã, que colhe das Sagradas Escrituras a 

recorrente apropriação da semântica da luz para designar Deus1, e, em particular, à 

filosofia do autor de De Divinis Nominibus, que dedica parte considerável do quarto 

capítulo dessa obra ao tema da luz 2 , Boaventura reconhecê-lo-á, primeira e 

convenientemente, como nome divino. A eventual corroboração desta tese, segundo a 

qual o termo “luz” denota, em sentido próprio, a Divindade, faz, entretanto, antepor a 

pergunta pela própria condição de possibilidade de nomear o Divino: questão fundante 

de toda a ciência teológica enquanto discurso acerca de Deus, cuja resposta reclama, por 

seu turno, uma reflexão em torno da cognoscibilidade mesma da Divindade, pois que a 

nomeação supõe o conhecimento daquilo que verbalmente descreve. É, de resto, sob 

esse prisma, que o Doutor Seráfico reivindica, para a enunciação da Sagrada Trindade, a 

prévia intelecção da mesma por parte da mente que a visa, tecendo, deste modo, uma 

ordem de primazia do acto cognitivo sobre o acto discursivo. A expressão de um dado 

referente parece, de facto, fundar-se, não sobre o referente em si mesmo, isoladamente 

                                                 
1 Os escritos joaninos evidenciam-se particularmente pela afirmação de Deus como luz. Cf. Jo. 1, 5-7. 
2 Cf. PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 4-6 (PG 3, 697b-701b). 
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considerado, mas sobre o conhecimento que a razão, mas também a fé, alcançam de tal 

referente3. 

No encadeamento das questões que provêem ao esclarecimento último da noção 

de luz enquanto nome divino, a cognoscibilidade de Deus põe-se, portanto, como 

problema inicial. Ora, o tratamento de semelhante problema desagua, no contexto da 

filosofia bonaventuriana, na observação atenta dos dois eixos que compõem a relação 

cognitiva – sujeito e objecto, que aqui se determinam no binómio mente 

humana / natureza divina. No que diz respeito à mente humana, desvenda-se nela uma 

finitude radical – porque específica da sua condição de criatura –, que a coíbe de abarcar 

em si a infinitude de Deus. Se, com efeito, o conhecimento se pauta pela adequação do 

sujeito ao objecto, desponta aqui, pelo contrário, uma pronunciada desproporção entre 

Deus e o homem que, de relance, pressagia a incompreensibilidade de Deus e, desse 

modo, o fim aparente de toda e qualquer sagaz aspiração ao Divino4. A concepção de 

um velamento de Deus – devolvida pela percepção da inconformidade do finito ao 

infinito – resultaria, assim, não da essência divina, mas da imperfeição da criatura, 

confinada aos limites das suas possibilidades intelectivas. A alegação da transcendência 

divina na fundamentação desta ocultação (e decorrente incognoscibilidade) de Deus 

ancora-se ainda numa perspectiva vincadamente humana, pois que assume como ponto 

de referência a insuficiência do entendimento criado, perante e na relação com o qual 

Deus designa superioridade e excesso. O carácter insondável que, deste modo, reveste a 

Divindade diz menos da própria Divindade do que da criatura, refém da sua finitude e 

incapaz de, por isso, lançar-se num acto de conhecimento suficientemente amplo, que 

circunscrevesse o infinito no interior da sua mente. Sob o signo da compreensão, 

rompe-se, portanto, o acesso do homem a Deus, por exigir daquele uma igualdade ou 

                                                 
3 No lugar onde Boaventura radica o processo de nomeação no movimento intelectual do conhecimento 
de razão, este vê-se, por sua vez, alicerçado num acto preliminar de fé – tema que procuraremos, dentro 
de breves páginas, elucidar: «De ipsa autem sacratissima Trinitate tripliciter contingit tractare, quoniam 
primo contingit ipsam credere, secundo creditam intelligere, tertio intellectam dicere sive enuntiare. […] 
Et patet ordo. Prius enim et verius est eam credere quam intelligere; multi enim credunt, qui non 
intelligunt; et prius similiter est intelligere quam sermone exprimere.» (I Sent., d. 2; I, 49b-50a).  
4  «Comprehensio autem aliquo modo claudit in se rationem proportionalitatis, et quod finitum sit 
cognitum cognoscenti; et ideo, quia in proprio genere finitae sunt et proportionales illi animae, ideo 
comprehensibiles sunt, non autem prout sunt in illius artis immensitate, nisi forte intelligatur, secundum 
quod sunt in ipsa tanquam in exemplari factivo. Et hoc modo concedi potest, ipsas comprehendi ab anima 
Christi, alio vero modo non, propter immensitatem et improportionalitatem.» (Sc. Chr. VII; V, 41b). 
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superação impossível relativamente a este. Sob o movimento da apreensão5, no entanto, 

Boaventura reataria esse mesmo itinerário que eleva a mente ao seu Criador e exemplar, 

e que se vira, entretanto, inviabilizado pela incompreensibilidade de Deus. Por 

apreensão entende, com efeito, um modo de conhecimento que, abdicando da absoluta 

identidade entre o sujeito e o objecto, se funda antes na analogia que a mente logra 

relativamente ao Divino, à imagem do qual é, afinal, criada. O desvelamento desta 

capacidade de assimilação de Deus pela alma, pela qual a alma se faz semelhante a 

Deus, constitui, é certo, a renúncia a um conhecimento omnicompreensivo – que 

abrangesse a totalidade infinita do Divino –, mas reabre, por outro lado, a partir do 

ponto de vista do sujeito cognoscente, a via de afirmação da cognoscibilidade de Deus6. 

Neste contexto, serve-se Boaventura das considerações agostinianas que depreendem, 

do conhecimento que o homem de Deus tem, uma similitude entre ambos que não 

atinge, porém, em virtude da imperfeição inerente à criatura, a igualdade requerida na 

relação de compreensão7. Por força da sua natureza especular, a mente fixa, desde o 

interior do seu ser, a verdade transcendente que aí se manifesta, relançando-se num acto 

cognitivo que, não obstante, se abstém da posse do seu objecto, para ser por ele 

excedido. O conhecimento por apreensão não se confunde, no entanto, com uma 

compreensão parcial, porquanto a simplicidade da infinitude de Deus recusa a sua 

decomposição ou desmembramento em unidades menores comensuráveis à finitude da 

mente humana. O mesmo gesto surpreende, por isso, a revelação integral da Divindade 

e a sua ocultação perante um intelecto que o não pode compreender. É neste sentido que 

Luca Obertello salienta, na relação de conhecimento de Deus pela mente humana, a 

ausência de um referente objectivo, pois que à totalidade representada no espírito pelo 

acto de apreensão se subtrai, efectivamente, a transcendência divina. Nesta esfera de 

sentido, Deus furta-se à condição de objecto, para se fixar, antes, como condição de 

                                                 
5 O conceito de «apreensão» designa aqui um conhecimento intelectual, em conformidade com o sentido 
de que se reveste nas obras De scientia Christi e De mysterio Trinitatis, e em dissonância com a sua 
acepção de conhecimento sensível, na qual incorre ao longo de todo o texto de Itinerarium mentis in 
Deum. 
6  «Cognitio per apprehensionem consistit in manifestatione veritatis rei cognitae; cognitio vero 
comprehensionis consistit in inclusione totalitatis. Ad primam cognitionem requiritur proportio 
convenientiae; et talis est in anima respectu Dei, quia ‘quodam modo est anima omnia’, per 
assimilationem ad omnia, quia nata est cognoscere omnia, et maxime est capax Dei per assimilationem, 
quia est imago et similitudo Dei. Quantum ad cognitionem comprehensionis requiritur proportio 
aequalitatis et aequiparantiae; et talis non est in anima respectu Dei, quia anima est finita, sed Deus est 
infinitus […].» (I Sent., d. 3, p. 1, a. un., q. 1; I, 69a). 
7 AGOSTINHO, Epistula CXLVII, IX, 21 (CSEL 44, 295). 
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possibilidade de todo o conhecimento humano. Apesar disso, Boaventura propõe 

recorrentemente a designação de Deus como objecto para o referir como fim último de 

todos os actos cognitivos e amorosos da criatura 8 . O conhecimento de Deus por 

apreensão, ao tornar-se, assim, simultânea experiência dos limites da alma humana – em 

face dos quais se pressente a transcendência divina –, constitui o modo cognitivo 

humano de superação daquele paradoxo que considera em conjunto a ocultação e a 

evidência da Divindade, firmando-se como percepção que traz consigo o sentimento da 

ignorância própria. De tal forma que Hugo de São Victor, num adágio diversas vezes 

repetido por Boaventura, apregoa que “[n]a verdade, Deus temperou desde o início o 

conhecimento de si pelo homem, para que este não pudesse nunca totalmente 

compreender a sua essência, nem pudesse nunca inteiramente ignorá-la”9, sintetizando, 

deste modo, a tensão que descreve o dinamismo da relação possível do finito ao infinito. 

Assim, e no intuito da destrinça das partes que integram a unidade da sentença vitorina, 

reconhecemos, por um lado, a consideração da faculdade cognitiva humana que, na sua 

finitude, se mostra incapaz de compreender Deus, mas, por outro, a manifestação de um 

Deus que, da sua claridade efusiva, não pode deixar de se dar a conhecer, por uma 

profusão de vias que Boaventura viria a agrupar em três, consoante o lugar da sua 

revelação – na alma, na criação e em si10.  

De facto, e já segundo a bíblica e agostiniana concepção do homem como imagem 

de Deus11, a Divindade desvenda-se no seio da própria mente, na qual extrinsecamente 

se exprime aquando do acto criador. Por isso, enquanto expressão divina, o homem 

alberga em si a semelhança relativamente ao protótipo que o engendra, pelo que a 

natural autocontemplação da alma se converte num exercício de especulação da 

sobrenatural Divindade aí reflectida. No decurso do raciocínio bonaventuriano, descrito 

na primeira questão de De mysterio Trinitatis, a alma devém, assim, a primeira clareira 
                                                 
8  Sobre a carência de uma correspondência objectiva da apreensão, cf. OBERTELLO, Luca, 
«‘Apprehensio’ e ‘comprehensio’ nel pensiero di S. Bonaventura da Bagnoregio», Doctor Seraphicus 34 
(Bagnoregio, 1987), p. 11. 
9 «Deus enim sic ab initio notitiam sui ab homine temperavit, ut sicut nunquam quid esset totum poterat 
comprehendi, ita nunquam quia esset prorsus posset ignorari.» (HUGO DE SÃO VICTOR, De 
Sacramentis Christiane Fidei I, 3, 1; PL 178, 217a). Boaventura cita esta passagem em I Sent., d. 8, p. 1, 
a. 1, q. 1 (I, 154b); M. Trin. I, 1 (V, 45a). 
10 «Quaeritur ergo primo, utrum Deum esse sit verum indubitabile? Et quod sic, ostenditur triplici via. 
Prima est ista: omne verum omnibus mentibus impressum est verum indubitabile. – Secunda est ista: 
omne verum, quod omnis creatura proclamat, est verum indubitabile. – Tertia est ista: omne verum in se 
ipso certissimum et evidentissimum est verum indubitabile.» (M. Trin. I, 1; V, 45a). 
11 Gn. 1, 26-27. Cf. AGOSTINHO, De Trinitate X, 7-8, 14-18 (CCSL 50, 322-325). 
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de Deus ou espaço teofânico onde o Divino resplandece numa manifestação inequívoca 

de si. Delineada, desde a sua génese, segundo a imagem de Deus, a alma encerra, então, 

um conhecimento inato da Divindade, que lhe concede a certeza da existência divina, 

mesmo que lhe oculte, por ora, os contornos exactos da sua essência, pois que a própria 

ignorância sobre o que Deus é não perturba a percepção de que Deus é ou existe12. Esta 

mesma ideia inata, que, para Agostinho, sustentava a cognoscibilidade de Deus perante 

a alma, abstrai Boaventura das naturais inclinações humanas para a sabedoria, o bem, a 

paz e a verdade (e o consequente repúdio da falsidade), como fins aparentemente 

múltiplos que enunciam os diversos modos de visar a Divindade única que é, por si, 

suma sabedoria e sumo bem, exclusivo fiador da paz – em virtude da sua imutabilidade 

e eternidade – e verdade suprema13. Ora, se bem que a todo o desejo falte a posse 

efectiva do objecto desejado, subjaz-lhe, no entanto, o conhecimento prévio daquilo que 

se deseja, como ideia que orienta e incute na alma o próprio dinamismo desiderativo. 

Nesse sentido, o conhecimento de Deus encontra-se, à partida, impresso na alma, 

norteando-a até ao seu ponto de chegada: a mais íntima união a Deus. E, conquanto tal 

conhecimento não acolha em absoluto a infinitude divina, constata, pelo menos, a 

existência do Deus para o qual tende. 

A segunda via de aproximação à existência de Deus procede da criação, para nela 

desvelar o incontornável vestígio da Divindade criadora. Mas, porque a criação se 
                                                 
12  A atitude bonaventuriana sobre este tópico lançaria, assim, de algum modo, a esteira do 
posicionamento teológico de Duns Escoto. O Doutor Seráfico distingue, com efeito, a questão da 
existência de Deus da questão da essência divina, restringindo o domínio da evidência imediata à primeira 
questão, ao passo que o Doutor Subtil confirmará a evidência da existência de Deus, a partir da sua 
concepção indeterminada enquanto ente, embora a afirmação da existência de Deus nos seus atributos 
precisos, como o de infinito, venha a requerer um exercício elaborado de dedução lógica: «Sic igitur 
intelligendo per nomen Dei aliquid quod nos non perfecte cognoscimus nec concipimus ut hanc essentiam 
divinam, sic est per se nota ‘Deus est’.» (JOÃO DUNS ESCOTO, Ordinatio I, d. 2, p. 1, q. 2; II, 138, in 
Opera Omnia, Civitas Vaticana, Typis Polyglottis Vaticanis, Carolo Balić (praes.), 1950); «Sed si 
quaeratur an esse insit alicui conceptui quem nos concipimus de Deo, ita quod talis propositio sit per se 
nota in qua enuntiatur esse de tali conceptu, puta ut de propositione cuius extrema possunt a nobis concipi, 
puta, potest in intellectu nostro esse aliquis conceptus dictus de Deo, tamen non communis sibi et 
creaturae, puta necessario esse vel ens infinitum vel summum bonum, et de tali conceptu possumus 
praedicare esse eo modo quo a nobis concipitur, – dico quod nulla talis es per se nota […]». (JOÃO 
DUNS ESCOTO, Ordinatio I, d. 2, p. 1, q. 2; II, 138-139). Esta duplicidade de perspectivas que a questão 
da existência de Deus configura na filosofia de Duns Escoto encontra-se retratada, enquanto recepção 
crítica do argumento anselmiano, em: XAVIER, Maria Leonor, «João Duns Escoto e o argumento 
anselmiano», O Teísmo Medieval, Lisboa, Zéfiro / CFUL / FCT, 2008, pp. 31-57. 
13 M. Trin. I, 1 (V, 46a-46b). Maria Leonor Xavier distingue, no interior da via do conhecimento inato 
cinco vias diferenciadas consoante os cinco objectos de desejo, acrescentando a natural tendência para o 
conhecimento de si, no qual a alma descobre aquilo de que é imagem. Cf. XAVIER, Maria Leonor, 
«Anselme et Bonaventure. Au sujet de l’argument du Proslogion», Itinéraires de la Raison. Études de 
philosophie médiévale offertes à Maria Cândida Pacheco, José F. Meirinhos (ed.), Louvain-la-Neuve, 
Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales, 2005, pp. 136-137. 
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descreve pela sua multiplicidade, múltiplos são também os modos como o mundo 

proclama a existência de Deus. De obra para obra – desde os Commentaria in Quatuor 

Libros Sententiarum, às Collationes in Hexaëmeron, passando pelas Quaestiones 

disputatae de mysterio Tritinatis – o elenco dos meios sensíveis de acesso ao Divino 

vai-se completando e reorganizando até alcançar, nas Collationes, a figura de um 

quadro esquemático que agrupa, sob as categorias da ordem, origem e consumação, a 

profusão dos atributos gerais do ser que requerem, a partir dos seus defeitos ou 

insuficiências, a suposição da existência perfeita e auto-suficiente de Deus14. Assim, 

segundo a razão de ordem, a criação confessa literalmente uma ordem de causalidade, 

pela qual o posterior se põe na dependência do anterior e reclama o ser primeiro; uma 

ordem de dignidade, pela qual o inferior implica a posição do superior e reconduz, em 

última instância, ao ser supremo; e uma ordem de finalidade, pela qual o ser temporal, 

disposto para um fim outro, declara a existência do ser disposto para um fim em si 

mesmo ou fim último. Segundo a razão de origem, o mundo declara, enquanto ser 

criado, o ser incriado que o causa; enquanto ser por participação, o ser por essência no 

qual participa; enquanto ser composto, o ser absolutamente simples do qual deriva; 

enquanto ser multiforme, o ser uniforme ou idêntico que é seu princípio. E, por fim, 

segundo a razão de consumação, a criação remete, pelo seu inacabamento, para a 

perfeição culminante e, nesse sentido, o ser potencial alude ao ser actual, o ser mutável 

ao ser imutável, o ser limitado ao ser simplesmente, o ser dependente ao ser absoluto, e 

o ser dentro do género ao ser fora de todo o género, ou seja, liberto do constrangimento 

imposto pelas especificidades de um determinado género. 

A enumeração dos doze rumos de recondução da natureza criada à natureza divina 

denunciam, em verdade, o maravilhamento de Boaventura pelo mundo, por onde o 

homem caminha e onde Deus se revela. O método que preside a tal exercício 

encontra-se, porém, filosoficamente configurado pelo princípio racional de causalidade 

que, afirmando a conexão de todo o ente natural a uma causa, instaura a possibilidade 

de aceder à causa através dos seus efeitos e prescreve a finitude da ordem das causas, 

                                                 
14 I Sent., d. 8, p. 1, a. 1, q. 2 (I, 154a-155b); M. Trin. I, 1 (46b-47b). Os passos que se seguem 
acompanham, por conseguinte, o desenrolar das vias bonaventurianas em Hexaem. X, 12-17 (V, 
382a-382b). Na sua exposição das vias bonaventurianas, Maria Leonor Xavier escolta, precisamente, a 
evolução do conjunto das vias da criação no decurso da bibliografia bonaventuriana. Cf. XAVIER, Maria 
Leonor, «Anselme et Bonaventure. Au sujet de l’argument du Proslogion», pp. 137-139. 
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por exclusão de uma ilógica regressão ao infinito15. De facto, este duplo semblante do 

princípio da causalidade permite, à vez, ascender da criação aos seus princípios e 

confluir, no desfecho desse movimento, na causa primeira que interrompe a cadeia 

causal. Por isso, quer se indague a causa eficiente, exemplar ou final da criação, o 

vértice da nossa investigação situar-se-á, invariavelmente, em Deus como criador 

incausado, modelo supremo e fim último. 

A via do conhecimento sensível, que Boaventura distingue claramente das 

restantes, verte-se, porém, segundo a leitura de Gilson, na primeira via, assente no 

conhecimento inato da alma16. Ambas convergem, com efeito, na atestação da presença 

da ideia de Deus na alma, posto que todo o juízo que conclui pela imperfeição do 

mundo subentende o conhecimento da perfeição em virtude da qual a criação é avaliada. 

A raiz platónica da teoria bonaventuriana do conhecimento impele, na verdade, a 

colocação de todo o conhecimento sensível na esteira de um prévio conhecimento 

inteligível, redutível, em última instância, a Deus, na relação com o qual a verdade 

mundana se apreende como defeito17. O filósofo medieval – para quem o sensível 

constitui, enquanto sua obra e signo, plano autêntico do vislumbramento do Divino – 

não esquece, aliás, que, para o homem, o mundo representa a ocasião da reverberação 

da ideia de Deus na sua mente contida. Mas, o que, justamente, concede ao mundo a sua 

capacidade de inflamar a ideia de Deus inerente à alma é o facto de nele estar deposto o 

rastro da admirável Divindade que aí se torna, por conseguinte, re-conhecível. Se o 

relevamento da analogia que a criação retém relativamente ao seu primeiro princípio 

não permite senão redescobrir o que, à partida, se encontra impresso na alma, a via das 
                                                 
15 Boaventura confirma aqui o lugar central que as investigações filosóficas conduzidas sobre Aristóteles 
tiveram na Idade Média, nomeadamente, na consolidação teórica do seu pensamento vincadamente 
platónico. Na verdade, o princípio de causalidade, que, neste contexto, fundamenta a recondução da 
criação a Deus, conserva, nos escritos do Doutor Seráfico, a formulação do filósofo grego. Sobre a 
inferência da causa através do efeito, também denominada «demonstração quia». Cf. ARISTÓTELES, 
Analíticos posteriores, 78a-79a; passagem citada em I Sent., d. 3, p. 1, a. un., q. 2 (I, 71b-72a). Sobre a 
finitude da ordem das causas; ARISTÓTELES, Metafísica, 994 b. 
16 «Nous croyons partir d’une donnée purement sensible lorsque nous constatons au début de notre 
raisonnement qu’il existe des êtres muables, composés, relatifs, imparfaits, contingents mais toutes ces 
insuffisances ne nous apparaissent dans les choses que parce que nous possédons déjà l’idée des 
perfections qui les mesurent.» (GILSON, Étienne, La Philosophie de Saint Bonaventure, Paris, J. Vrin, 
19533, p. 108). Tratando-se embora de uma leitura controversa, uma vez que, em momento algum, 
Boaventura funde as duas vias, a interpretação de Étienne Gilson está apoiada no próprio espírito do 
filósofo franciscano, logrando, assim, não apenas de uma consistência teórica, mas também de uma veraz 
pertinência, ao clarificar o valor mediador da alma na recondução do mundo visível à invisibilidade de 
Deus. 
17  «Quomodo autem sciret intellectus, hoc esse ens defectivum et incompletum, si nullam haberet 
cognitionem entis absque omni defectu?» (Itin. III, 3; V, 304a). 
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criaturas, desta maneira integrada na via do conhecimento inato, não devém, todavia, 

em si mesma supérflua. Responde, pelo contrário, a uma exigência de adequação (vital 

na produção do conhecimento de Deus) entre a “suma luz espiritual” e o “intelecto 

quase material”, por força da condição itinerante da criatura18. No seio desta polaridade 

aparentemente intransponível, o mundo intercede, precisamente, como mediação que, 

pelo seu revestimento sensível, se aproxima do intelecto criado e que, por analogia, 

afirma o Divino que nele e no homem simultaneamente se expressa. É desse modo, 

portanto, que a criação se endereça à alma, espelhando-se nela, de acordo com a 

capacidade intrínseca de assimilação da alma, e reavivando aí a imagem impressa, mas 

obscurecida, de Deus. A via que procede da observação das obras divinas concorre 

ainda, por seu turno, para a abertura da perscrutação de Deus para lá do interior da 

mente, fintando, assim, implicitamente, a crítica que a prova anselmiana da existência 

de Deus conheceu desde o tempo da sua formulação, a saber, que seria ilegítima a 

passagem da ideia no intelecto ao ser na realidade19. Afinal, o simples relance sobre a 

criação deixa surpreender, fora do intelecto, a evidência do Divino, numa clara 

superação da suposta concepção solipsista de um Deus que se dá exclusivamente no 

interior da alma20.  

A prova anselmiana da existência de Deus trabalha, de resto, o cerne da terceira 

via bonaventuriana de evidenciação de Deus, segundo a qual a existência de Deus é 

verdade manifesta em si mesma. De Anselmo, Boaventura retomará, neste ponto, não 

                                                 
18 «[…] cum Deus tanquam lux summe spiritualis non possit cognosci in sua spiritualitate ab intellectu 
quasi materiali, indiget anima cognoscere ipsum per creaturam.» (I Sent., d. 3, p. 1, a. un., q. 2; I, 72a). A 
degradação, pelo pecado, da capacidade cognitiva humana viria toldar a especulação de Deus pelas 
criaturas e justificar, sob a perspectiva bonaventuriana, a revelação de Deus pelas Sagradas Escrituras: 
«Hoc autem geminum testimonium libri naturae efficax erat in statu naturae conditae, quando nec liber 
iste obscurus erat, nec oculus hominis caligaverat. Cum vero per peccatum hominis oculus caligavit, 
speculum illud factum est aenigmaticum et obscurum, et auris intelligentiae interioris obsurduit ad illud 
testimonium audiendum. Et ideo divina providentia dispensative providit testimonium alterius libri, 
scilicet libri Scripturae, qui quidem editus est secundum divinam revelationem, quae nunquam defuit nec 
deerit a principio mundi usque in finem.» (M. Trin. I, 2; V, 55a). É, portanto, desde a sua génese, e não 
desde a experiência do mal, que incumbe ao homem a contemplação da natureza criada. 
19 Nestes moldes se esboça a crítica à qual Anselmo, desde logo, responde em ANSELMO, Quid ad haec 
respondeat editor ipisius libelli III; in S. ANSELMI, Opera Omnia I, Franciscus Salesius Schmitt (ed.), 
Stuttgart-Bad Cannstaat, Friedrich Frommann Verlag, 1968, 133). 
20 A tese que aqui se avança, Camille Bérubé sugeriu, de algum modo, no seu artigo sobre a herança 
anselmiana de Boaventura, ao defender que a verdadeira prova da existência de Deus na filosofia 
bonaventuriana se extrai das criaturas, e não de uma argumentação a priori, da qual apenas se deduz a 
impossibilidade de a alma pensar Deus senão como existente, e não a existência de Deus ela mesma. Cf. 
BÉRUBÉ, Camille, «Noms de Dieu et la présence de Guibert de Tournai, Anselme et Denys chez Saint 
Bonaventure», Collectanea Franciscana 46 (Roma, 1976), p. 31. 
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apenas a conclusão – a saber, a necessidade da existência de Deus –, ou o argumento 

concreto – que cita e em relação ao qual afirma a sua aprovação e reverência –, mas 

particularmente a perspectiva adoptada – que colhe da elucidação do conceito de Deus o 

próprio método da dedução da sua existência. Com efeito, o argumento ontológico de 

Anselmo infere a existência de Deus a partir da ideia, inscrita no intelecto criado, desse 

ser maior do que o qual nada pode ser pensado, e desenvolvida através dos princípios 

racionais que determinam, por um lado, que o ser in intellectu é menor do que o ser 

simultaneamente in intellectu e in re e, por outro, que o ser contingente (ou o ser sobre o 

qual se pode pensar que não existe) é menor do que o ser necessário (ou o ser sobre o 

qual é forçoso pensar que existe), convindo, por conseguinte, ao supremo ser pensável a 

existência necessária, no intelecto e na realidade, pois que, de outro modo, não seria 

esse, de facto, o ser maior do que o qual nada pode ser pensado21. 

As duas premissas que na filosofia de Anselmo se articulam numa prova 

consistente da existência de Deus, Boaventura divide, na sua exposição, como 

silogismos distintos e auto-suficientes na demonstração da necessidade do ser divino, 

que poderíamos sintetizar do seguinte modo: a) se Deus é o ser maior do que o qual 

nada pode ser pensado, e se o ser sobre o qual não se pode pensar que não exista (ser 

necessário) é mais verdadeiro do que o ser sobre o qual se pode pensar que não exista 

(ser contingente), então Deus existe necessariamente22; b) se Deus é o ser maior do que 

o qual nada pode ser pensado, e se o ser maior do que o qual nada pode ser pensado não 

pode ser pensado senão como existindo na realidade e não apenas no pensamento, então 

Deus existe efectivamente 23 . A autoridade do Doutor Magnífico, que aqui revela 

presença marcante, não se esbate nunca na problematização da terceira via concebida 

pelo filósofo de Bagnoregio. Não obstante, o que Anselmo conclui por um 

encadeamento lógico de raciocínios apoiados na concepção de aliquid quo nihil maius 

cogitari possit, Boaventura elevará, em conclusão, ao estatuto de uma evidência 

imediata, simplificando, deste modo, a prova do seu mestre, ao mesmo tempo que 

                                                 
21 A apresentação do argumento anselmiano, na sua presente formulação, baseia-se nos capítulos II e III 
de Proslogion e tem em conta a análise de Maria Leonor Xavier em XAVIER, Maria Leonor, Razão e Ser. 
Três questões de Ontologia em Anselmo, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p. 535- 556. Cf. 
ANSELMO, Proslogion 2-3 (Schmitt I, 101-103). 
22 M. Trin. I, 1 (V, 47b). Note-se que a expressão «mais verdadeiro» substitui aqui, como sinónimo, a 
noção de «ser maior», instituindo na relação entre necessário e contingente uma ordem de verdade. Cf. 
XAVIER, Maria Leonor, Razão e Ser. Três questões de Ontologia em Anselmo, p. 142. 
23 M. Trin. I, 1 (V, 47b). 
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permanece fiel ao seu ângulo de abordagem. Por isso, ao identificar-se Deus com o 

conceito de ser, o Divino desvenda-se como aquele que não pode deixar de ser, sob 

pena de uma contradição nos próprios termos, que se traduziria no seguinte enunciado: 

“o ser é não ser”. A afirmação da existência de Deus incorre, portanto, numa simples 

tautologia que se limita a apontar na premissa – “Deus existe” – a coincidência entre o 

sujeito e o predicado: “o ser é” ou “o ser é ser”. Nestes termos, a evidência de Deus 

repousaria, como aliás notou Camille Bérubé24, sobre a filosófica fórmula parmenidiana, 

que proclama que “o ser é” e que “o não ser não é”, e, assim, o conceito de Deus, 

definido como ser supremo, comporta em si mesmo a tese da existência divina como 

mero desdobramento de um sentido que vem nele incluído, qual juízo analítico que 

apenas esclarece no predicado o que o sujeito já designa à partida25. 

Acompanhando o curso da prova anselmiana, que procede da ideia de Deus 

contida na alma para apreender a sua existência, a terceira via de Boaventura faz-se 

ainda sucedânea da via do conhecimento inato, na qual confluíra, por seu turno, a via do 

conhecimento sensível, como afinal Gilson tematiza, num esforço estruturado de 

ancoragem de todas as vias de acesso ao Divino na essencial semelhança da alma com 

Deus26. É, na verdade, a ideia inata de Deus enquanto ser ou ser supremo, a pedra 

angular que aqui faz, uma vez mais, arrancar ao obscurecimento da alma a evidência da 

existência divina, através de todo um exercício lógico que faz uso do princípio racional 

da não contradição e pelo qual se delineia a terceira via.  

                                                 
24 «Bonaventure se garde en effet de répéter avec Parménide: l’être est, le non-être n’est pas, […].» 
(BÉRUBÉ, Camille, «Noms de Dieu et la présence de Guibert de Tournai, Anselme et Denys chez Saint 
Bonaventure», p. 38). 
25 «Est etiam illud verum certissimum secundum se, pro eo quod est verum primum et immediatissimum, 
in quo non tantum causa praedicati clauditur in subiecto, sed id ipsum est omnino esse, quod praedicatur, 
et subiectum, quod subiicitur. Unde sicut unio summe distantium est omnino repugnans nostro intellectui, 
quia nullus intellectus potest cogitare, aliquid unum simul esse et non esse; sic divisio omnino unius et 
indivisi est omnino repugnans eidem, ac per hoc sicut idem esse et non esse, simul summe esse et nullo 
modo esse est evidentissimum in sua falsitate; sic primum et summum ens esse est evidentissimum in sua 
veritate.» (M. Trin. I, 1; V, 49b). 
26 Segundo Étienne Gilson, de facto, qualquer uma das três vias, em Boaventura, se serve da presença de 
Deus à alma para concluir pela evidência da existência de Deus. Cf. GILSON, Étienne, La Philosophie de 
Saint Bonaventure, pp. 101-108). Na verdade, poderíamos defender com, mas também, para lá de Gilson, 
que a presença de Deus à alma se firma, na primeira via, como fim, constituindo-se como objecto da 
autocontemplação; na segunda via, como meio, através do qual o mundo se reconduz a Deus; e na terceira 
via, como princípio, a partir do qual a existência de Deus em si mesmo se infere. No espírito desta 
especulação – que procura recentrar a alma relativamente a todos os itinerários da perscrutação da 
existência de Deus – arriscamos, contudo, introduzir os termos «princípio», «meio» e «fim», para 
clarificar a posição da alma em cada um deles. 
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Mas, se da ideia ao ser se parece alinhar a prova anselmiana da existência de Deus 

que Boaventura torna sua, o filósofo de Bagnoregio contorna a objecção de 

ontologismo – ou de uma suposta subordinação do ser à sua ideia, da qual derivaria – ao 

trazer à luz da reflexão aquilo que Anselmo apenas implicitamente inclui no seu 

raciocínio, a saber, o passo argumentativo que antecede a própria evidência de Deus na 

alma. De facto, a ideia de Deus comporta em si a evidência da existência divina, porém, 

não tanto enquanto sua consequência silogística, mas enquanto sua causa ou 

fundamento. Melhor dizendo, a existência de Deus infere-se da ideia inata, apenas na 

medida em que a própria existência de Deus é a causa dessa ideia e toda a causa pode 

ser, como vimos, depreendida dos seus efeitos. E, assim, a existência de Deus, que se 

desvelara na distensão lógica do seu conceito fixado na alma, redescobre-se, em rigor, 

como condição de possibilidade da ideia que fora para Anselmo o ponto de partida do 

desenrolamento da prova. Em suma, a evidência de Deus em si mesmo constitui a 

matriz da evidência de Deus para a alma – isto porque é na sua evidência que Deus se 

põe como ideia na alma e se lhe manifesta –, ainda que o exercício de pensamento 

obrigue a remontar da evidência de Deus para a alma à evidência de Deus em si mesmo. 

A razão pela qual não se pode pensar que Deus não existe é o próprio ser divino que, 

enquanto ser, comunica a sua existência, em conformidade com uma concepção difusiva 

do ser que demarcará, por certo, toda a ontologia bonaventuriana. A necessidade 

intrínseca da existência de Deus, que se explica por aquela impossibilidade de o ser não 

ser, resulta, por isso, sob a óptica da alma, na indubitabilidade ou certeza da existência 

divina, que o mesmo é dizer que a necessidade da existência de Deus é razão da 

necessidade da afirmação de Deus pela criatura racional27. 

Com efeito, a existência de Deus evidencia-se de tal modo que as provas de 

aparato filosófico dão aqui lugar a uma profusão de vias, que atestam, todas elas, da 

inegável manifestação do ser divino. A multiplicação dos modos da apreensão da 

existência de Deus, que Boaventura enumera, denota, por conseguinte, não a 

assistematicidade de um pensamento que recusaria fixar-se numa demonstração única e 

                                                 
27 «Ita enim fortiter irradiat super animam, ut etiam non possit cogitari non esse […].» (Hexaem. IV, 1; V, 
349a); «Volens igitur contemplari Dei invisibilia quoad essentiae unitatem primo defigat aspectum in 
ipsum esse et videat, ipsum esse adeo in se certissimum, quod non potest cogitari non esse […]» (Itin. V, 
3; V, 308b). Que a necessidade de Deus em si mesmo seja a causa da ideia humana de que Deus existe 
necessariamente, diz-nos também Gilson, a propósito da filosofia bonaventuriana, nos seguintes termos: 
«Saint Bonaventure, par exemple, a très bien vu que la nécessité de l’être de Dieu quoad se est la seule 
raison suffisante concevable de la nécessité de son existence quoad nos.» (GILSON, Étienne, L’Esprit de 
la Philosophie Médiévale, Paris, Vrin, 19892, p. 60). 
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cabal, mas a concepção de uma Divindade cuja evidência prescinde, em substância, do 

argumento para a sua desocultação, porquanto se explana, universalmente, na criação, 

na alma e em si mesma. Desta forma solucionada, a questão que pergunta pela 

existência de Deus, responde, em simultâneo, ao problema da sua cognoscibilidade para 

a alma, pois que é ela o centro a partir do qual a existência divina se perspectiva. Afinal, 

qualquer que seja o lugar próprio da revelação do Divino, a alma tem a capacidade para 

a apreender. Por isso, a indagação bonaventuriana da existência de Deus conclui, não 

apenas que Deus existe, mas que essa existência não pode ser posta em dúvida pela 

alma que, não obstante a infinita distância que a separa do Divino, lhe é semelhante. 

Se o discurso sobre a existência de Deus não reveste, em Boaventura, a figura de 

uma prova racional, o exercício da razão não se dilui, no entanto, na contemplação da 

sua evidência. Do princípio lógico da causalidade ao princípio da não-contradição ou da 

identidade, estrutura-se filosoficamente uma certeza no ser divino que, em verdade, 

parece dispensar a própria experiência da fé28. Dentro dos limites da simples razão 

configura-se, portanto, o conhecimento humano da existência de Deus, permanecendo, 

porém, recôndita a sua natureza – na unidade de essência e pluralidade de pessoas. 

Neste âmbito, reencontrará a fé o domínio próprio da sua aplicação29 , o que não 

significa que fé e razão se diferenciem plenamente em função do seu objecto ou que se 

excluam mutuamente no seu emprego. Com efeito, num e noutro caso, é ainda a 

demanda da verdade que dirige os seus movimentos cognitivos, pelo que qualquer 

antagonismo ou inconformidade entre os conhecimentos de fé e de razão urge ser 

dissolvido perante o objectivo comum que os une. 

Sendo verdade que a filosofia cristã se define, em geral, pela aproximação à razão 

dos artigos de fé oriundos da revelação bíblica30, os modos precisos da interacção entre 

as duas categorias vão-se constituindo no interior de cada filosofia. O modelo de que 

                                                 
28 «Ad illud quod obiicitur, quod credere indubitabile non est meritorium; dici potest, quod credere, Deum 
esse, quantum est de se, non est meritorium […]. Apostolus autem loquitur de hoc quod est, Deum esse, 
prout est substramentum aliorum credibilium; et hoc substramentum est homini a natura insitum, ne, si 
intellectus humanus de natura propria nihil de Deo cognosceret, excusare se posset per ignorantiam.» (M. 
Trin. I, 1; V, 51b). 
29  «Posset tamen dici, quod Deum esse unum habet probari per rationem, in quantum eius unitas 
consideratur absolute; sed necessaria est fidei illuminatio, in quantum comparatur ad personarum 
pluralitatem.» (M. Trin. II, 1; V, 62a). 
30  Étienne Gilson é um dos medievalistas que subscreve inteiramente esta visão: «J’appelle donc 
philosophie chrétienne toute philosophie qui, bien que distinguant formellement les deux ordres, 
considère la révélation chrétienne comme un auxiliaire indispensable de la raison.» (GILSON, Étienne, 
L’Esprit de la Philosophie Médiévale, pp. 32-33). 
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Boaventura se apropria deriva, claramente, da filosofia de Anselmo, ao fazer seu o 

princípio da “fides quaerens intellectum”, que impele, por um lado, a construção de uma 

racionalidade das teses que são primeiramente objecto de fé e, por outro, a extracção de 

deduções lógicas a partir de tais objectos. Na verdade, se, em nome da gritante 

evidência de Deus, Boaventura dispensa a fé na demonstração da sua existência, a 

premissa inicial da qual se desdobra a prova racional anselmiana – “Deus é o ser maior 

do que o qual nada pode ser pensado” – comparece, em primeiro lugar, como crença – 

passo este que a interpretação bonaventuriana do argumento anselmiano omite, por 

forma a recentrar a questão da existência de Deus no horizonte da simples razão 

natural31. A perscrutação de Deus pelo Doutor Seráfico não se detém, no entanto, na 

corroboração da existência divina, nem mesmo no descortino dos predicados da unidade 

divina que podem ser logicamente deduzidos do conceito de ser; e a mais profunda 

aspiração ao divino – aquela que se engolfa nos mistérios da Trindade das pessoas 

divinas –, não abdica da fé, mas reclama-a como impulso e ponto de partida de um novo 

exercício de razão 32 . Entre o espírito religioso, que incute a crença, e o espírito 

filosófico, que concede o método racional, Boaventura desbrava, então, o percurso do 

seu pensamento pelo campo fértil da teologia, onde as verdades da fé se oferecem, para 

sua inteligibilidade e desenvolvimento, ao rigoroso exame da razão33. A ordem de 

posteridade da razão relativamente à fé, que a convoca e prescreve o domínio da sua 

actuação, ditará, é certo, o método bonaventuriano de abordagem ao problema da 

Trindade. Vendo, porém, que a questão da existência de Deus precede logicamente o 

conhecimento das pessoas divinas, porque nela se desvenda o atributo divino que 

compreende todos os outros – o ser34 –, e que, para a resolução dessa mesma questão, 

bastara, segundo o Doutor Seráfico, o exercício da razão natural; surpreendemos, então, 

na sua filosofia, uma inversão daquela ordem que antepõe a fé à razão. De facto, a 

apreensão da existência divina opera-se, na filosofia do Doutor Seráfico, a partir de um 

                                                 
31 «Et quidem credimus [o itálico é nosso] te esse aliquid, quo nihil maius cogitari possit.» (ANSELMO, 
Proslogion 2; Schmitt I, 101). 
32 Cf. supra p. 96, n. 29. 
33 «Unde ipsa [theologia], substernens sibi philosophicam cognitionem et assumens de naturis rerum, 
quantum sibi opus est ad fabricandum speculum, per quod fiat repraesentatio divinorum […].» (Brevil., 
prol. 3; V, 205a). 
34 «Dictum est ergo de primo speculo, scilicet quod est esse; hoc enim est nomen Dei manifestissimum et 
perfectissimum, quia omnia, quae sunt Dei, comprehenduntur in hoc nomine: Ego sum qui sum.» 
(Hexaem. XI, 1; V, 380a; citação de Gn. 15, 5). 
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esquema exclusivamente racional, porquanto fundado em princípios básicos da razão 

humana, como sendo o princípio da causalidade e o princípio da identidade. A 

interacção entre razão e fé dinamiza-se, portanto, numa relação bidireccional, segundo a 

qual a razão não apenas concede a posteriori o seu rigor científico à verdade 

pré-determinada da fé, como constitui a própria condição a priori da emergência da fé, 

porque, afinal, a crença supõe, na sua base, um corpo de conhecimentos apreendidos à 

luz da simples razão, que prefiguram, à partida, aquilo a que a fé almeja e, por fim, 

adere. Este aspecto da relação entre fé e razão, que Agostinho explicitamente tematizara 

em De Trinitate 35 , e que Boaventura não descurou como método da abordagem 

teológica, prescreveria, assim, o próprio carácter racional da fé, cujos conteúdos apenas 

se deixam constituir sobre um fundo estável de conhecimentos de razão, e não sobre 

uma pura ignorância que faz incompreensíveis os conceitos aí implicados. É, pois, sob 

este espírito que se desenvolverá a bonaventuriana investigação da Trindade. Na 

verdade, o conceito a partir do qual Boaventura, guiado por Anselmo, desdobrara a 

evidência da existência de Deus em si mesmo e que, para Boaventura, constitui um dado 

exclusivo da razão natural, a saber, “o ser maior do que o qual nada pode ser pensado”, 

é aquele que alicerça ainda, desde a sua luz natural, a crença na pluralidade das pessoas 

divinas, uma vez que “o ser maior do que o qual nada pode ser pensado” não pode 

deixar de se difundir sumamente. E, nesse mesmo dinamismo difusivo reside, pois, o 

princípio lógico que elucida o movimento da processão intradivina, como denotam as 

seguintes palavras do filósofo: 

“É necessário que esta difusão segundo todo o seu poder exista em algo 
maior do que o qual nada pode ser pensado; mas pode-se pensar em algo 
maior do que qualquer criatura, e a própria criatura pode ser pensada maior 
do que é.”36 

                                                 
35 «Sic et uirtutem miraculorum et ipsius resurrectionis eius, quoniam nouimus quid sit omnipotentia, de 
omnipotente deo credimus et secundum species et genera rerum uel natura insita uel experientia collecta 
de factis huiuscemodi cogitamus ut non ficta sit fides nostra.» (AGOSTINHO, De Trinitate VIII, 5, 7; 
CCSL 50, 276-277). 
36 «Ergo necesse est, ut haec diffusio secundum totum posse sit in aliquo, quo maius cogitari non potest; 
omni autem creatura aliquid maius cogitari potest, et etiam ipsa creatura maior se cogitari potest.» 
(Hexaem. XI, 11; V, 382a). Tanto E. Falque como C. Bérubé dão conta desta ressonância que o conceito 
de «ser maior do que o qual nada pode ser pensado» alcança, sob os auspícios de Boaventura, no interior 
das suas considerações sobre a própria Trindade. A perfeição da difusão, isto é, a insuperável difusão que 
explicará a processão ad intra da pluralidade de pessoas divinas encontra-se, com efeito, fundamentada 
pela ideia anselmiana do insuperavelmente pensável. Cf. FALQUE, Emmanuel, Saint Bonaventure et 
l’entrée de Dieu en théologie, Paris, Vrin, 2000, p. 153; BÉRUBÉ, Camille, «Noms de Dieu et la 
présence de Guibert de Tournai, Anselme et Denys chez Saint Bonaventure», p. 52. 
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Neste sentido, a crença nas processões intradivinas, enquanto expressões da 

suprema comunicação da natureza divina, pressupõe o conhecimento de Deus como o 

ser maior do que o qual nada pode ser pensado. A ideia anselmiana do Divino, que 

Boaventura classifica como pura evidência racional, atravessa, deste modo, não apenas 

a apreensão da existência de Deus, mas ainda a perscrutação da natureza das relações 

trinitárias. Com efeito, para além da existência, o conceito de Anselmo permite 

desdobrar a noção de uma suma difusão da Divindade, sob a percepção do ser maior do 

que o qual nada pode ser pensado, como bondade insuperavelmente pensável. 

Articulando, então, o nome anselmiano de Deus – que o designa como “o melhor” –, 

com a concepção pseudo-dionisiana do bem37 – que o descreve como difusivo de si –, e 

concluindo, deste modo, que o sumo bem se difunde sumamente, Boaventura vai 

arquitectando o suporte racional da fé na Trindade.  

São, aliás, esses dois princípios que vemos, por seu turno, ecoar no “argumento ex 

pietate” – expressão forjada por Guardini para traduzir a exigência, formulada pelo 

Doutor Seráfico, de sentir Deus altíssima e piissimamente [altissime et piissime]38. Aqui, 

a superlatividade do nome anselmiano de Deus converte-se em metodologia de 

aproximação à ideia da processão intradivina, pela condução às últimas consequências 

do conceito do “ser maior do que o qual nada pode ser pensado”, que não é, de resto, 

senão o ser altíssima e piissimamente sentido. Mas, se ambos os adjectivos, que assim 

qualificam o modo conveniente de visar o Divino, reflectem inequivocamente, pelo grau 

superlativo de adjectivação das suas formas, o ser supremo de Anselmo, o segundo 

termo sublinha, justamente, a máxima difusividade daquele ser do qual tudo provém. 

Fundado ainda, segundo as Quaestiones disputatae de mysterio Trinitatis e as 

Collationes in Hexaëmeron39, sobre a luz da razão natural, o argumento ex pietate 

                                                 
37 PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 1 (PG 3, 693b-696a). A tese avançada revela-se a tal 
ponto central na filosofia bonaventuriana da Trindade que ela será aqui, por diversas vezes, retomada.  
38 «Per lumen enim naturaliter homini a Deo inditum et signatum tanquam lumen divini vultus unicuique 
dictat ratio propria, quod de primo principio sentiendum est altissime et piissime: altissime, quia a nullo; 
piissime, quia cetera ab ipso.» (M. Trin. I, 2; V, 55b-56a); «Ratio ergo dictat, quod de Deo altissimo est 
sentiendum altissime et piissime, quod illa essentia est nobilissimo modo.» (Hexaem. IX, 24; V, 376a). 
Sobre o argumento ex pietate, cf. GUARDINI, Romano, «Das argumentum ex pietate beim hl. 
Bonaventura und Anselms Dezenzbeweis», Theologie und Glaube 14 (Paderborn, 1922), pp. 156-165. 
Apesar de Guardini, neste texto, trabalhar em paralelo o argumento ex pietate de Boaventura e a filosofia 
anselmiana, o autor não chega a reconhecer naquele traços indeléveis desta. De facto, a perspectiva 
adoptada faz contrapor, de princípio a fim, as posições dos dois filósofos medievais acerca da Encarnação. 

39 «Ratio ergo dictat [o itálico é nosso], quod de Deo altissimo est sentiendum altissime et piissime […].». 
(Hexaem. IX, 24; V, 376a). Cf. supra n. 38. 
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convoca o afecto nas investigações teológicas e torna-o indiscernível – quanto ao seu 

objecto – da dimensão intelectiva que comportam. Na verdade, e neste contexto, o 

sentimento de Deus diferencia-se de uma mera percepção sensível, denotando, em vez 

disso, um conhecimento simultaneamente intelectual e afectivo, pelo qual se contempla 

e experiencia interiormente a presença da Divindade invisível40. De facto, o Divino 

nomeado na expressão “sentire de Deo” furta-se, por força dessa preposição “de” que o 

dispensa da colocação do nome “Deus” no caso acusativo, da condição de objecto de 

uma acção humana, esboçada, por exemplo, na premissa “cognoscere Deum”. Se se 

traduzir a preposição “de” por “de”, “acerca de”, “a partir de”, o verbo “sentir” 

permanece, é certo, uma acção humana, mas o nome de Deus esquiva-se aí da acepção 

de um complemento directo, sobre o qual a acção recai, para representar antes o próprio 

princípio ou ponto de origem daquela acção. A tonalidade afectiva do pensar 

bonaventuriano permite, por conseguinte, esbater o domínio do sujeito pensante sobre o 

objecto pensado, sob a ideia de uma mente que, em equilíbrio entre actividade e 

passividade, se deixa afectar por aquilo que vem ao pensamento. Assim, no sentimento 

de piedade, a razão que o comanda e o afecto que acende entrecruzam-se e coincidem 

na sua direcção e finalidade, como sólidos pendores para a verdade e o bem infinitos41. 

Como movimento ou tendência voluntária para o melhor, o afecto não pode, portanto, 

senão seguir a razão, que convida a sentir altíssima e piissimamente de Deus. 

No entanto, não é apenas a razão e o sentimento que a piedade concilia. Enquanto 

atitude lógica e interior, a piedade dispõe, por um lado, para o salto da fé, porque 

fornece o fundamento racional para a sua compreensão, e confere-lhe, por outro, aquela 

firmeza que deriva da sua conformidade à razão42. Em virtude dessa mesma intimidade 

que vai criando com a fé, e muito embora o argumento ex pietate se situe explicitamente, 

enquanto argumento, do lado da razão, o primeiro Livro de Breviloquium parece, pelo 

                                                 
40 É também essa a leitura de Jacques-Guy Bougerol da noção «sentire de Deo»: «Sentir Dieu pour 
Bonaventure est à la fois croire en son existence et sentir sa présence dans un acte tout autant intellectuel 
qu’affectif.» (BOUGEROL, Jacques-Guy, «Sur le sens de Dieu», Études Franciscaines 14 (Paris, 1964), 
p. 28). 
41 «Unde verum est, quod ipsius animae rationalis et affectus et intellectus feruntur in infinitum bonum et 
verum et ut infinitum; […].» (Sc. Chr. VI; V, 35a); «[…] quia affectus noster non quiescit nisi in summe 
amabili vacando, et intellectus non ni si in summe infallibili et certo; ac per hoc in eo solo beatificari 
possumus, quod simul est necessarium et voluntarium, quod solum natum est sapidissime amari, 
certissime cognosci et securissime possideri.» (M. Trin. VII, 2; V, 111a). 
42 «Quarta ratio firmitatis fidei est ex testificantium sententia firma; quae firmitas habetur ex hoc, quod 
consentit rationi, quia ratio non potest contradicere. Iudicium enim rationis illustratae est, quod de Deo 
summe est sentiendum et altissime.» (Hexaem. IX, 23; V, 375b-376a). 
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contrário, classificar o conhecimento deduzido do sentir piedoso como um 

conhecimento de fé. É, pelo menos, esse, o significado que se pode apurar da seguinte 

passagem: 

“Mas não sentiria altissimamente, se não cresse que Deus pode 
comunicar-se sumamente; não sentiria piissimamente, se cresse que Deus 
pode e não o quer; e por esta razão, para sentir altíssima e piisimamente, 
diz-se que Deus se comunica sumamente, tendo, desde a eternidade, um 
amado e um co-amado e, por isso, que Deus é uno e trino.”43 

Depreendemos, com efeito, neste contexto, a aparente substituição do lugar da 

razão natural pelo lugar da crença como condição necessária do sentir piedoso, pois 

dizer que “se não se crê na comunicação suma de Deus, não se sente altíssima e 

piissimamente” significa, por contraposição, que “se se sente Deus altíssima e 

piissimamente, então crê-se na comunicação suma de Deus”. Assim sendo, sentir Deus 

piedosamente é condição suficiente da crença na sua máxima difusividade, porquanto 

basta pensar Deus piedosamente para se crer na sua máxima difusividade. Por sua vez, 

crer na absoluta comunicabilidade de Deus é condição necessária para senti-lo altíssima 

e piissimamente, porquanto não é possível sentir de Deus altíssima e piissimamente sem 

crer na absoluta comunicabilidade divina. Sob o signo da piedade, fé e razão (e afecto) 

interpenetram-se, como tal, numa única disposição mental que conduz, em uníssono, à 

perscrutação dos mistérios da Trindade. De facto, e a partir do exposto, concluímos ser 

a própria razão que, ao ordenar que Deus seja pensado segundo a piedade, impulsiona a 

crença no Deus uno e trino, como conclusão da percepção de um Deus que não pode 

senão difundir-se inteiramente, segundo a sua potência e a sua vontade, no Filho e no 

Espírito Santo. E não é necessário pensar que Breviloquium, conjuntamente com De 

regimine animae44, se demarcam, no seu tratamento do tema da piedade, e por hipótese 

de uma evolução de pensamento entre obras, das teses adiantadas em Collationes in 

Hexaëmeron e nas Quaestiones disputatae de mysterio Trinitatis, pois que nesta última 

Boaventura traça com nitidez a passagem do argumento ex pietate do domínio da razão, 

onde se constitui, para o domínio da fé, no qual se lança para extrair a Trindade como 

                                                 
43 «Non autem sentiret altissime, si non crederet, quod Deus posset se summe communicare; non sentiret 
piissime, si crederet, quod posset et nollet; et ideo, ut altissime et piissime sentiat, dicit, Deum se summe 
communicare, aeternaliter habendo dilectum et condilectum, ac per hoc Deum unum et trinum.» (Brevil. I, 
2; V, 211a). 
44  «Altissime quidem de optimo Deo sentis, si cuncta de nihilo creantis et supportantis immensam 
potentiam, cuncta gubernantis et ordinantis infinitam sapientiam, cuncta iudicantis et retribuentis 
interminatam iustitiam fideli, pio et perspicaci contuiti credis, miraris et laudas […].» (Reg. anim. 2; VIII, 
128a). 
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conclusão. Deste modo, se a razão impõe que Deus – enquanto princípio incriado que 

tudo cria – seja sentido altíssima e piissimamente, pensar, no entanto, que a concepção 

de um Deus que pode e quer comunicar-se numa pessoa “igual e consubstancial” 

responde a essa exigência de sentir Deus altíssima e piissimamente, decorre apenas de 

uma razão elevada pela fé45. Pela razão descobre-se, pois, um Deus que é primeiro 

princípio e bem supremo. Pela razão ainda, descobre-se que o bem supremo, como 

suprema generosidade, comunica-se inteira e perfeitamente. E também pela razão, 

descobre-se que o mundo, na sua finitude e imperfeição, não pode ser por si só o 

desfecho dessa difusão absoluta do Divino. Por isso e pela fé, a Trindade é, então, 

vislumbrada pela mente que a visa, como dinamismo interior de uma Divindade que se 

exprime integralmente no Verbo e se ama no Espírito Santo, que o mesmo é dizer, uma 

Divindade que se difunde absolutamente segundo os dois modos possíveis de difusão: 

natural e voluntária.  

E nesta incursão da razão, do sentimento e da fé sobre o mais alto e pio conceito 

do Divino, cumpre-se, em verdade, o verdadeiro preceito da piedade que, à letra, 

significa, segundo Boaventura sublinha da interpretação agostiniana do termo grego 

“theosebeia”, o culto prestado a Deus46, desviando, assim, o cerne da piedade da face 

exterior da devoção ritual para o interior da alma, na ordenação para Deus das suas 

várias potências.  

I.2. Do Deus que se nomeia 

Apuradas e analisadas as condições de conhecimento do Deus uno e trino, abre-se, 

então, o caminho para o estudo das condições de possibilidade de o nomear, visto que, 

                                                 
45 «Quod autem Deus possit et velit sibi producere aequalem et consubstantialem, ut aeternalem habeat 
dilectum et condilectum; et quod hoc quidem de ipso Deo sentire sit sentire altissime et piissime – quia, si 
sentitur, quod hoc non possit, non sentitur de Deo altissime; si sentitur, quod possit et non velit, non 
sentitur de Deo piissime – quod, inquam, ita sit et ita sentiatur, hoc non dictat lumen inditum per se, sed 
lumen infusum, ex quo cum lumine indito colligitur, quod de Deo sentiendum est, quod generet et spiret 
sibi coaequalem et consubstantialem, ut sentiatur de Deo altissime et piissime; et hoc de Deo sentire est 
Deum maxime honoroficare, venerari et colere.» (M. Trin. I, 2; V, 56a). 
46 «Et Augustinus dicit, quod pietas in Graeco idem est quod theosebeia, quod est idem quod cultus Dei. 
Consistit autem cultus Dei maxime in reverentia Dei […].» (De donis III, 5; V, 469a; citação de 
AGOSTINHO, Enchiridion ad Lavrentivm de fide et spe et caritate I, 2; CCSL 46, 49); cf. ainda IDEM, 
De ciuitate Dei X, 1 (CCSL 47, 273); IDEM, De Trinitate XII, 14, 22 (CCSL 50, 375). 



 

105 
 

no âmbito da filosofia de Boaventura, o processo de nomeação é correlativo do processo 

de conhecimento 47 . De facto, em sintonia com a teoria dos nomes divinos do 

Pseudo-Areopagita – inspirada, por seu turno, pela concepção neoplatónica de 

linguagem que lhe chega nomeadamente de Proclo –, o nome exprime ou manifesta 

vocalmente o seu referente, pelo que toda a nomeação do Divino pelo homem constitui 

o espessamento sensível do conhecimento intelectual que a mente humana alcança 

daquilo que Deus é. A designação dos nomes divinos como “estátuas dos deuses”, que 

Proclo ajudou a celebrizar, e que o Pseudo-Dionísio repetiu, reenvia-os, justamente, a 

uma produção humana, mas, ao mesmo tempo, a uma imagem do Divino, por outro48. 

Mas, porque a produção da imagem pressupõe algum conhecimento do modelo que se 

copia, a nomeação, como criação de uma similitude discursiva de Deus, pressupõe o seu 

conhecimento por parte do intelecto que a cria. Na mesma senda, note-se que, para 

Boaventura, o processo de conhecimento de Deus preside ao acto da sua nomeação, 

como acolhimento da verdade apreendida num elemento de linguagem. Por isso nos diz 

que não há nomeação sem entendimento49 e, também por isso, estratifica os dois tipos 

de nomeação segundo os dois graus de cognição do Divino. 

A constituição de um nome divino perfeito – que, a partir da sua sonoridade 

audível, circunscrevesse, como significado próprio, a Divindade una e infinita – 

permanece, portanto, tarefa inexequível para uma mente que, pela sua finitude, não pode 

compreender aquilo que aspira a dizer no nome divino. Em vista de uma expressão 

absolutamente adequada ao ser que é dito, Deus revela-se ao homem como indizível, do 

mesmo modo que se revelara, na esfera cognitiva, como incompreensível. Na linha do 

pensamento bonaventuriano, a inefabilidade de Deus repousa, assim, não sobre a 

própria natureza divina, nem mesmo sobre as propriedades sensíveis da linguagem, mas 

sobre a dissemelhança remanescente do processo intelectual de assimilação de Deus. 

Porque se a alma é semelhante a Deus e, por essa semelhança, o apreende, a alma, no 

                                                 
47 Cf. supra p. 85. 
48 « ¹Epeidh\ de\ kaiì to\ me/ga kaiì to\ mikro\n a)nate/qeitai t%½ pa/ntwn ai¹ti¿% kaiì to\ tau)to\n 
kaiì to\ eÀteron kaiì to\ oÀmoion kaiì to\ a)no/moion kaiì h( sta/sij kaiì h( ki¿nhsij, fe/re, kaiì 
tou/twn tw½n qewnumikw½n a)galma/twn, oÀsa h(miÍn e)mfanh=, qewrh/swmen.» (PSEUDO-DIONÍSIO, 
De divinis nominibus IX, 1; PG 3, 909b); «Ta\ aÃra o)no/mata, eiãper e)stiìn a)ga/lmata tw½n 
pragma/twn logika\, tw½n a)u/+lwn e)stiìn ei¹dw½n prw¯twj, deute/rwj de\ tw½n ai¹sqhtw½n […].» 
(PROCLO, In Platonis Parmenidem commentaria IV, 851; in PROCLI, In Platonis Parmenidem 
commentaria, Carlos Steel (ed.), Oxonii, e Typographeo Clarendoniano, 2009, p.18). 
49 «Unde cum exprimi non possit nisi quod concipitur, nec concipitur nisi quod intelligitur et intellectus 
silet; sequitur, quod quasi nihil possit loqui et explicare.» (Hexaem. II, 30; V, 341b). 
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entanto, não é igual a Deus e, por essa desigualdade, o desconhece e se emudece. O 

pensamento do Pseudo-Dionísio, no rastro do qual o Doutor Seráfico faz assentar a sua 

teoria dos nomes divinos, aludira já ao problema da cognoscibilidade de Deus pela alma 

no cerne da averiguação da possibilidade de o nomear, pelo que na transcendência 

divina relativamente a todo o pensado inscrevera a transcendência em relação a todo o 

dito 50 . Porém, na filosofia pseudo-dionisiana, não apenas a inadequação entre o 

entendimento humano e a infinitude divina, mas a própria natureza da linguagem – que, 

pela sua corporeidade inerente, resiste à habitação do incorpóreo – dita a inefabilidade 

do Divino51. 

Mas, se a desproporção entre a Divindade e o que a alma é capaz de compreender 

impõe o silêncio do homem perante Deus, a relativa conformidade que, ainda assim, 

subsiste entre a alma e a Divindade de que é imagem – e que é condição de 

possibilidade da apreensão de Deus pela alma –, abre espaço a um discurso, conquanto 

titubeante, sobre o Divino52. Nesse sentido, o autor medieval faz corresponder a um 

entendimento “semipleno”, ou imperfeito, de Deus, um nome defectivo do Divino que, 

não obstante, exprime, na exacta medida do conhecimento alcançado, aquilo que Deus 

é53.  

Assim clarificada, a teoria bonaventuriana dos nomes divinos parece, desde já, 

sugerir o molde estético que, segundo nos parece, enforma toda a sua filosofia. De facto, 

à luz da percepção da beleza como “aequalitas numerosa” – definição que Boaventura 

                                                 
50 «Kaiì mh/n, ei¹ krei¿ttwn e)stiì panto\j lo/gou kaiì pa/shj gnw¯sewj kaiì u(pe\r nou=n kaqo/lou 
kaiì ou)si¿an iàdrutai pa/ntwn me\n ouÅsa perilhptikh\ kaiì sullhptikh\ kaiì prolhptikh/, pa=si 
de\ au)th\ kaqo/lou aÃlhptoj kaiì ouÃte aiãsqhsij au)th=j eÃstin ouÃte fantasi¿a ouÃte do/ca ouÃte 
oÃnoma ouÃte lo/goj ouÃte e)pafh\ ouÃte e)pisth/mh, pw½j o( Periì qei¿wn o)noma/twn h(miÍn 
diapragmateuqh/setai lo/goj a)klh/tou kaiì u(perwnu/mou th=j u(perousi¿ou qeo/thtoj 
a)podeiknume/nhj […].» (PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus I, 5; PG 3; 593a-593b). 
51 « àWsper ga\r aÃlhpta kaiì a)qew¯rhta toiÍj ai¹sqhtoiÍj e)sti ta\ nohta\ kaiì toiÍj e)n pla/sei 
kaiì tu/p% ta\ a(pla= kaiì a)tu/pwta, toiÍj te kata\ swma/twn sxh/mata memorfwme/noij h( tw½n 
a)swma/twn a)nafh\j kaiì a)sxhma/tistoj a)morfi¿a, kata\ to\n au)to\n th=j a)lhqei¿aj lo/gon 
u(pe/rkeitai tw½n ou)siw½n h( u(perou/sioj a)peiri¿a kaiì tw½n now½n h( u(pe\r nou=n e(no/thj.» 
(PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus I, 1; PG 3; 588b). 
52 «[…] et sicut nobis est incomprehensibilis, ita et ineffabilis, ita etiam et innominabilis; et per hunc 
modum loquitur Dionysius et Philosophus. – Si vero dicatur effabile et nominabile secundum 
qualemcumque narrationem, sic, quemadmodum Deus est nobis cognoscibilis, ita et effabilis et 
nominabilis; et qui melius cognoscit melius effatur et melius nominat et expressius.» (I Sent., d. 22, a. un, 
q. 1; I, 391a). 
53  «Dicendum, quod sicut intelligere dicitur dupliciter, sic effabile et nominabile. Uno enim modo 
intelligere dicitur per perfectam comprehensionem; alio modo per semiplenam cognitionem. Sic effabile 
dupliciter dicitur: uno modo per perfectam expressionem, alio modo per semiplenam narrationem. Sic 
etiam nominabile.» (I Sent., d. 22, a. un, q. 1; I, 391a). 
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colhe de Agostinho54 –, a nomeação descobre, como seu fundamento, o belo, que o 

mesmo é dizer, a semelhança entre Deus e a sua imagem impressa e aperfeiçoada na 

alma. A beleza, como essa adequação da mente que conhece ao Deus almejado, concede 

e suscita a palavra que a celebra ou, por outros termos, que canta essa proximidade do 

homem ao Divino. Pela presença de si à alma, o Deus inominável, no seu excesso 

perante a compreensão humana, resgata-se do silêncio, através de uma profusão de 

nomes, com os quais humanamente se enaltece a Divindade expressada. Assim sendo, 

aquele mesmo sentimento de piedade que, enquanto mandamento racional, presidira ao 

conhecimento de Deus pela alma, motiva agora, enquanto culto do Divino, o acto da sua 

nomeação55. O consentimento de uma linguagem aquém do Divino legitima-se, então, 

no horizonte da veneração da transcendência, para que o silêncio que o ser supremo (e, 

por conseguinte, acima de qualquer nome) impõe não paralise a reverência que lhe é 

devida enquanto supremo. Afinal, a piedade enreda o homem numa oração de 

enaltecimento do ser mais alto e piedoso, regrando o discurso para que este não se torne 

depreciativo e contrário ao seu espírito – risco no qual podem incorrer os nomes divinos 

engendrados a partir das criaturas56. 

Com efeito, as criaturas, que, no contexto das vias de apreensão da causa primeira, 

haviam sido assinaladas enquanto modos de fazer conhecer a Divindade [rationes 

innotescendi], inspiram, neste capítulo, os nomes divinos, de tal modo que cada nome, 

não podendo expressar inteiramente a infinitude e transcendência do seu referente, 

denota uma certa relação de Deus à criação e representa um certo ponto de 

perspectivação do Divino a partir dos seus efeitos. Deus diz-se, por isso, através de 

múltiplos nomes, tantos quantos os nomes das criaturas que, por via da causalidade, 

ablação ou excelência, se deixam verter na Divindade. E, tomando, assim, de todas as 

coisas criadas, as suas designações, o inefável torna-se, pela mão do entendimento 

humano, omninominável [omninominabilis], pois que, em virtude do vestígio divino 

inscrito em todas as criaturas, todos os nomes das criaturas balbuciam o verdadeiro mas 

                                                 
54 A definição de beleza que Agostinho consagra no seu De Musica (VI, 13, 38; PL 32, 1184) repete-se 
em muitas das páginas da obra completa de Boaventura. Cf. Itin. II, 5 (V, 300b); Hexaem. VI, 7 (V, 362a); 
I Sent., d. 31, p. 2, a. 1, q. 3 (I, 544b); Regn. Dei 14 (V, 542b). 
55 «Quoniam enim Deus multum est laudabilis, ne propter inopiam vocabulorum contingeret cessare a 
laude […]» (I Sent., d. 34, a. un., q. 4; I, 594a). 
56 «Quoniam igitur finis imponit necessitatem his quae sunt ad finem, cum translatio sit ad laudem Dei; 
ideo nomina importantia deformitatem non debent transferri, ut diabolus, bufo, vulpes, quia magis 
transferuntur ad vituperium quam ad laudem.» (I Sent., d. 34, a. un., q. 4; I, 594b). 
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impronunciável nome de Deus57. A miríade de nomes divinos, que então sobrevém, não 

pulveriza, no entanto, a Divindade nomeada num panteão de figuras pagãs, pois que, 

nos diversos vocábulos enunciados, a coisa significada permanece a mesma. Por outro 

lado, a proliferação de nomes divinos não redunda no simples desdobramento de 

sinónimos, segundo um esquema supérfluo de significações indiferenciadas do mesmo. 

É que embora o referente de cada um desses nomes divinos permaneça o mesmo, o 

aspecto do Divino salientado por cada um deles difere consoante os diferentes modos ou 

vias de conhecer ou visar a Divindade. Neste sentido, os atributos divinos, 

interpenetrando-se em unidade simples na substância divina, distinguem-se, contudo, no 

entendimento finito que os concebe através de razões diversas58. Boaventura não se 

esquece, porém, de assinalar, ainda, uma certa pluralidade referencial que desponta da 

nomeação de Deus, quando esta se endereça, não à sua essência una, mas às suas 

hipóstases, que se diversificam segundo a origem; razão pela qual Pai, Filho e Espírito 

Santo se constituem enquanto nomes próprios e não comuns, e se discernem tanto pela 

sonoridade que os reveste e pelo meio pelo qual se reconhecem, quanto pela coisa 

significada59. Na linha da tradição cristã, compendiada e trazida até à consideração de 

Boaventura através das Sententiae de Pedro Lombardo60, o filósofo acrescentaria ainda 

às categorias dos nomes divinos, comuns e próprios, uma terceira categoria de nomes 

divinos – composta por aquilo que chama “nomes apropriados”. Estes, recebendo, no 

seio da Divindade, significado comum – indexado, portanto, à unidade da substância 

divina –, conotam e, por isso, clarificam, pela afinidade que ostentam, uma determinada 

                                                 
57 «Ex hoc patet, quod translatio est in divinis, et quantum ad nominum multiformitatem, ratione cuius 
dicitur Deus omninominabilis; et patent omnia praeter primum.» (I Sent., d. 34, a. un., q. 4; I, 594b). 
58  «Ad illud quod obiicitur, quod nomina talia sunt synonyma; dicendum, quod tunc sunt nomina 
synonyma, cum differunt a parte vocis solum. Hic autem est differentia secundum rationem innotescendi, 
et ideo non sunt synonyma.» (I Sent., d. 22, a. un, q. 2; I, 394a). 
59 «Si enim res significata dicatur essentialiter, sic omnia unum; si personaliter, sic plures et plura nomina 
correspondentia.» (I Sent., d. 22, a. un, q. 2; I, 393b). A sobrevivência da terminologia grega – 
nomeadamente dos conceitos de substância e hipóstase – no interior da filosofia bonaventuriana, para 
significar, precisamente, a unidade de essência (substância) e a pluralidade das pessoas (hipóstases) não 
deixa de ser significativa. É que, apesar da absoluta relação de sinonímia que Boaventura estabelece entre 
substância e hipóstase e essência e pessoa, respectivamente, na verdade porém, a noção de hipóstase, 
empregue para designar cada uma das pessoas da Trindade, concede maior densidade ontológica à pessoa 
e acentua, deste modo, a distinção entre as pessoas trinitárias e a pluralidade que das distinções advém. 
Ora, a consagração da beleza da Trindade dependerá, com efeito, desta pluralidade que Boaventura, 
subtilmente, e através da escolha cuidada dos termos, assinala.t 
60 I Sent., d. 31 (I, 529a-532b). 
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propriedade pessoal 61 , como o nome “beleza”, por exemplo, que, exprimindo um 

atributo comum imputável à essência de Deus, se apropria, não obstante, ao Filho, 

enquanto imagem perfeita do Pai. Ora, os nomes apropriados, diz-nos Boaventura, 

apelidam o Divino como causa que, sendo una, se estende igualmente às três pessoas da 

Trindade, mas que, dividindo-se por três géneros de causalidade – eficiente, formal e 

final – se atribuem distinta e respectivamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por 

forma a clarificá-los nas suas propriedades intrínsecas62.  

A nomeação por causalidade configura apenas, porém, um dos três métodos 

possíveis – defendidos por Boaventura e acima prenunciados – para nomear o Divino a 

partir da sua criação, à qual acresce, portanto, a nomeação por excelência e a nomeação 

por ablação. Neste contexto, Boaventura repete, subscrevendo, uma vez mais, as 

palavras do Pseudo-Dionísio, para quem a afirmação do Divino se cumpre, ora por 

redução à causa dos seus efeitos, segundo a percepção da analogia que enlaça toda a 

criação ao seu Criador; ora por sublimação das propriedades nobres que se desvelam do 

mundo e do homem, segundo a percepção da superioridade de Deus perante toda e 

qualquer semelhança de si deposta nas criaturas; ora por negação dos atributos das 

                                                 
61 Com efeito, o método da apropriação procede de acordo com dois critérios suficientes: a) a afinidade 
suposta entre o nome comum e um atributo pessoal; b) o modo de entender a distinção das pessoas da 
Trindade: «[…] appropriatur tamen ratione sumta a parte intellectus nostri propter errorem amovendum. 
[…] appropriantur a parte rei propter convenientiam cum propriis personarum.» (I Sent., d. 34, a. un., q. 3; 
I, 592b); «Haec autem dicuntur appropriari, non quia fiant propria, cum semper sit communia; sed quia 
ducunt ad intelligentiam et notitiam propriorum, videlicet trium personarum.» (Brevil. I, 6; V, 215a). 
62 «Dicendum, quod in divinis est considerare essentiam, quae est communis ut communis et absoluta, est 
considerare proprietates, et est considerare commune ut in relatione ad propria. Primum dicitur in 
omnimoda absolutione; secundum, scilicet proprietas, dicit relationem ad personam; tertium dicit 
relationem ad res; et illa appropriata significant Deum ut causam.» (I Sent., d. 36, a. 1, q. 2; I, 622b); 
«Patri appropriatur maiestas, Filio veritas, Spiritui sancto bonitas. Ista tria respiciunt triplex genus causae, 
scilicet causam efficientem, exemplarem et finalem. Patri attribuitur causa efficiens, Filio causa exemplaris, 
quia est imago Patris, et Spiritui sancto causa finalis.» (Decem praec. III, 2; V, 516a). Referindo-se 
embora à filosofia tomista dos nomes divinos, Gilles Emery dá um contributo decisivo na interpretação 
do significado dos nomes apropriados. Em verdade, a teoria das apropriações ascende a uma família 
intelectual comum, que tem em Alexandre de Hales uma figura chave: «De cette manière, les attributs de 
puissance, sagesse et bonté, qui rendent compte de l'activité créatrice de la Trinité, sont appropriés 
respectivement au Père, au Fils et au Saint-Esprit, en raison de leur affinité avec les propriétés des 
personnes. C’est dans la même ligne de pensée que l’on pourra approprier la causalité efficiente au Père, 
la causalité exemplaire au Fils et la causalité finale au Saint-Esprit, en raison de l’affinité de ces sortes de 
causalité avec les attributs de puissance, de sagesse et de bonté. La doctrine des appropriations fournit 
ainsi l’instrument théologique requis pour l’attribution distincte, à chaque personne, des attributs du Dieu 
créateur. Dans ce contexte, la causalité créatrice de la Trinité éclaire non seulement l’œuvre de création 
mais le mystère trinitaire lui-même: ut ostendatur magis ration distinctionis in propriis.» (EMERY, 
Gilles, La Trinité créatrice: Trinité et création dans les commentaires de Thomas d'Aquin et de ses 
précurseurs Albert le Grand et Bonaventure, Paris, Vrin, 1995, pp. 86-87). Sobre a recondução dos três 
géneros de causalidade às três pessoas da Trindade em Alexandre de Hales, cf. ALEXANDRE DE 
HALES, Quaestiones disputate antequam esset Frater, q. 9, disp. 2, m. 2, n. 53, in Biblioteca 
Franciscana Scholastica 19, Quarracchi, 1960, p. 97. 
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criaturas enquanto criadas, segundo a percepção do carácter transcendente da Divindade 

que a faz distanciar-se infinitamente do criado63. 

Mas, se os nomes divinos colhem das criaturas a sua inspiração, tal não implica 

que toda a linguagem sobre Deus seja incontornavelmente metafórica. Senão vejamos: 

desde a sua formulação aristotélica, a metáfora deixa-se definir – enquanto nome que, 

pertencendo a determinada coisa, se emprega para nomear uma outra64 – a partir de um 

processo de transferência que substitui o significado próprio de um conceito por um 

novo significado com o qual o primeiro encontra, de facto, alguma semelhança. Sob este 

prisma, dir-se-iam metafóricos aqueles nomes divinos cujos significados próprios se 

atribuem à criatura e que, só por afinidade semântica e por um desvio de significação, se 

aplicam a Deus. Esta definição de metáfora que, sob a expressão “translatio” 

[transferência] 65 , está, em verdade, orientando a posição de Boaventura no seu 

                                                 
63 «Mh/pote ouÅn a)lhqe\j ei¹peiÍn, oÀti qeo\n ginw¯skomen ou)k e)k th=j au)tou= fu/sewj, aÃgnwston 
ga\r tou=to kaiì pa/nta lo/gon kaiì nou=n u(peraiÍron, a)ll' e)k th=j pa/ntwn tw½n oÃntwn 
diata/cewj w¨j e)c au)tou= probeblhme/nhj kaiì ei¹ko/naj tina\j kaiì o(moiw¯mata tw½n qei¿wn 
au)tou= paradeigma/twn e)xou/shj ei¹j to\ e)pe/keina pa/ntwn o(d%½ kaiì ta/cei kata\ du/namin 
aÃnimen e)n tv= pa/ntwn a)faire/sei kaiì u(peroxv= kaiì e)n tv= pa/ntwn ai¹ti¿#. Dio\ kaiì e)n pa=sin 
o( qeo\j ginw¯sketai kaiì xwriìj pa/ntwn.» (PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus VII, 3; PG 3, 
869a-872a). A importação destas palavras para o interior da filosofia bonaventuriama resulta, por seu 
turno, no seguinte enunciado: «Nam Deus innotescit nobis tripliciter, scilicet per causalitatem, per 
ablationem et per excellentiam; et secundum hoc est multitudo nominum. Si enim nominetur per 
causalitatem, multa sunt nomina, quia multos habet effectus; si per ablationem, multa sunt nomina, quia 
multa removentur, scilicet omnia creata; si per excellentiam, multa, quia in multis, in omnibus scilicet 
conditionibus nobilitatis, excedit creaturas.» (I Sent., d. 22, a. un, q. 2; I, 393b). Mas, porque as palavras 
de Boaventura são, sobre este assunto, esquivas e escassas, servimo-nos aqui da interpretação tomista da 
pré-citada passagem de De Divinis Nominibus que, com cuidada fidelidade ao espírito do autor, esclarece, 
justamente, os três modos de abordagem ao Divino: «Sic ergo ex ordine universi, sicut quadam via et 
ordine, ascendimus per intellectum, secundum nostram virtutem ad Deum, qui est super omnia; et hoc 
tribus modis: primo quidem et principaliter in omnium ablatione, inquantum scilicet nihil horum quae in 
creaturarum ordine inspicimus, Deum aestimamus aut Deo conveniens; secundario vero per excessum: 
non enim creaturarum perfectiones ut vitam, sapientiam et huiusmodi, Deo auferimus propter defectum 
Dei, sed propter hoc quod omnem perfectionem creaturae excedit, propterea removemus ab eo sapientiam, 
quia omnem sapientiam excedit; tertio, secundum causalitatem omnium dum consideramus quod 
quidquid est in creaturis a Deo procedit sicut a causa.» (TOMÁS DE AQUINO, In De divinis nominibus 
VII, l, 4, 729; XXX, 274a-274b, in Opera Omnia iussu impensaque Leonis XIII P. M. edita I-XLVII, 
Taurini / Romae, Typographia Polyglotta, 1899-1985). Por este desvio, que nos remete para a obra de 
Tomás de Aquino, tencionamos, não uma incursão pormenorizada pela concepção tomista dos nomes 
divinos, mas apurar o sentido exacto da nomeação por causalidade, ablação e excelência, tal como este se 
apresenta no capítulo VII de De divinis nominibus e se deixa ler, tanto por Tomás de Aquino, como por 
Boaventura. 
64 «metafora\ de/ e)stin o)no/matoj a)llotri¿ou e)pifora\ hÄ a)po\ tou= ge/nouj e)piì eiådoj hÄ a)po\ 
tou= eiãdouj e)piì to\ ge/noj hÄ a)po\ tou= eiãdouj e)piì eiådoj hÄ kata\ to\ a)na/logon.» (ARISTÓTELES, 
Poética, 1457b). 
65 Note-se que a própria palavra «metáfora», do grego μεταφορά, remete etimologicamente para a ideia de 
transporte ou transferência. Já os editores de Quaracchi, no Escólio da quarta questão da distinção trinta e 
quatro haviam compreendido a sinonímia dos termos «translatio» e «metaphora». Cf. I Sent., d. 34, a. un., 
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comentário à distinção vinte e dois das Sententiae de Pedro Lombardo66, desencadeará a 

negação da exclusividade do discurso metafórico no desenvolvimento da teologia, pela 

contemplação de uma panóplia de nomes divinos que infringem tais preceitos. De facto, 

segundo a tese sugerida pelo Doutor Seráfico, quer a nomeação por causalidade, quer a 

nomeação por ablação, confluem na asserção de nomes não metafóricos. Quando, então, 

Deus recebe o seu nome a partir do seu efeito, e ainda que, de relance, esse nome pareça 

ser transferido da criatura para o Criador – em conformidade com o movimento 

ascendente do nosso conhecimento –, é no Criador que assume significado próprio e é 

na criatura que assume significado derivado, em razão da prioridade lógica que antepõe 

a causa ao efeito que se lhe assemelha67. Assim, a título de exemplo, o nome “bem” 

atribuído a Deus denota literalmente o Divino e, só por semelhança expressa, representa 

o mundo. Em casos como este, havendo transferência do nome da criatura para Deus 

segundo a imposição [secundum impositionem] operada pela mente – que o atribui 

primeiramente à criatura e, por sua mediação, a Deus – não se verifica qualquer 

transferência de facto [secundum rem], pois que o nome pertence com propriedade a 

Deus e não à criatura. De igual forma, o nome convencionado por um processo de 

ablação também não cabe na categoria da metáfora, na medida em que esta requer a 

semelhança dos pólos por entre os quais o nome transita, e aquela se cimenta na 

dissemelhança entre a criatura e Deus 68 . E, assim, a título de exemplo, o nome 

“incorpóreo” atribuído a Deus não se transfere de uma qualquer criatura incorpórea, 

mas nega, pelo contrário, a corporeidade da criação. O discurso metafórico não se 

arreda, no entanto, da teologia bonaventuriana, antes intervém como modo 

complementar, e não exclusivo, da referência ao Divino, pelo que certas expressões, 

como “leão” ou “pedra” – cuja verdade se espraia convenientemente na criação, mas 

                                                                                                                                               
q. 4, schol. (I, 594a). «[…] sit translatio, quando proprius conveniunt iis, a quibus transferuntur, ut ridere 
hominibus proprius quam pratis.» (I Sent., d. 22, a. un, q. 3; I, 396a). 
66 Cf. I Sent., d. 22, a. un., q. 3 (I, 395b-396b). 
67 «Quaedam significant rem, cuius veritas est in Deo et similitudo eius in creatura, ut potentia, sapientia 
et voluntas; et talia nomina transferuntur a creaturis ad Deum, non secundum rem, sed secundum 
impositionem; quia prius imposita sunt creaturis quam Deo, licet prius sint in Deo.» (I Sent., d. 22, a. un., 
q. 3; I, 396a). Como os editores de Quaracchi bem apontaram no Escólio desta questão, os nomes 
próprios opõem-se, aqui, não a nomes comuns, para designar atributos distintos referentes a cada uma das 
pessoas da Trindade, mas a nomes metafóricos. 
68 «[…] quaedam sunt nomina, quae significant rem, cuius veritas est in Deo et oppositum in creatura, ut 
immensus et aeternus; et talia nullo modo transferuntur, nec secundum rem nec secundum 
impositionem.» (I Sent., d. 22, a. un., q. 3; I, 396a). 
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cujos atributos de “força” e “estabilidade” ecoam e são excedidos, na sua nobreza, pelas 

propriedades divinas –, são também elas chamadas a nomear a Divindade69. 

I.3. Do Deus que se diz luz 

Apuradas as condições de possibilidade de nomear o Divino, e definidos os 

processos a partir dos quais se elegem os nomes de Deus, colocamo-nos, por fim, em 

posição de ponderar o estatuto da luz enquanto nome divino. Na vasta bibliografia que 

vemos circundar, com maior ou menor ênfase, o problema da luz na filosofia de 

Boaventura, surpreendemos a hesitação ou a divergência entre comentadores na 

decifração do sentido próprio daquilo que os pensadores medievais designaram, ora 

como lux, ora como lumen, ora ainda como splendor, illuminatio e fulgor – fecundidade 

lexical que atesta bem do relevo do conceito de luz naquele tempo. Com efeito, 

entrevemos, nas interpretações de Étienne Gilson, John Quinn e James McEvoy, uma 

preponderância da ordem divina da luz, em detrimento da sua expressão corpórea e, 

deste modo, a determinação da luz como nome próprio de Deus, ao passo que Corrado 

Gneo, Uribe Escobar e Cherubino Bigi, circunscrevendo o significado primário da luz à 

realidade física, não podem conceber a predicação de Deus através de tal conceito senão 

como metaforização. Assim, sobre um pano de fundo agostiniano, Gilson e Quinn 

fazem assentar a concepção bonaventuriana de luz enquanto nome próprio do Divino, 

sem que Gilson, no entanto, esqueça o referente corpóreo, por vezes incluído naquela 

expressão, na linha do uso convencional do termo70. McEvoy reinscreve o pensamento 

de Boaventura no curso da teoria da luz de Agostinho, demarcando-o da herança 

pseudo-dionisiana que, não obstante a celebração da proximidade da luz ao Divino, que 

                                                 
69 «Quaedam sunt nomina, quae significant rem, cuius veritas est in creatura et consimilis proprietas in 
Deo, ut lapis et leo – res enim significata est in creatura, sed similitudo proprietatis, ut stabilitas et 
fortitudo in Deo est – et ista sunt proprie translativa.» (I Sent., d. 22, a. un., q. 3; I, 396a-396b). 
70 «Qu’il ne s’agisse pas de la lumière divine, c’est ce qui est immédiatement évident. Sans doute Dieu est 
lumière, et même, comme le fait observer saint Augustin, c’est lui qui est lumière au sens propre, non la 
lumière analogue du soleil. Mais il n’en reste pas moins vrai que le sens immédiat attaché par l’usage au 
mot lumière est celui de lumière corporelle […].» (GILSON, Étienne, La Philosophie de Saint 
Bonaventure, p. 221). Cf. QUINN, John, Historical Constitution of Bonaventure's Philosophy, Toronto, 
Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1973, pp. 501, 505. 
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aí se torna notória, recusa uma efectiva identificação71. Corrado Gneo e Uribe Escobar, 

por sua vez, não hesitam em tomar o significado metafísico do nome “luz”, no contexto 

da filosofia de Boaventura, como sentido metafórico de uma expressão que, à letra, 

designa um fluxo criado72. E Bigi, apesar de não tecer qualquer comentário acerca da 

acepção metafórica da luz na sua atribuição à Divindade, encerra a teoria 

bonaventuriana da luz no interior de uma concepção puramente física73. Por fim, e no 

meio-termo entre as duas vias interpretativas, surpreenderíamos, então, autores como 

George Tavard, que vacilam entre a afirmação da luz como nome próprio do Divino e a 

necessidade de legitimar a metáfora da luz, no interior do discurso teológico, como 

método profícuo na sugestão da Divindade impalpável74.  

Mas, deixemos que a filosofia de Boaventura se pronuncie por si mesma:  

“Pelo que quando se vê o esplendor provir da luz, a alma deve levar-se 
[transferenda] a considerar a geração eterna; e assim por diante.”75 

Numa primeira abordagem, interceptamos, nestas palavras, uma concepção 

primária de luz como realidade física que, mediante translação conduzida pela mente, se 

empresta ao Divino para assim dar a pensar o dinamismo da processão intradivina do 

Filho a partir do Pai, no seu paralelismo com a difusividade luminosa. Ora, como a 

transferência do nome da criatura para Deus é apanágio do discurso figurativo, a luz 

parece aqui receber a qualidade de metáfora. A analogia assim tecida entre a luz criada e 

                                                 
71 MCEVOY, James, «The metaphysics of light in the Middle Ages», Philosophical Studies 26 (Dublin, 
1979), pp. 139-140. 
72  «Una metáfora muy usada en todas las obras que escribió es la de la luz, que es la verdad, la 
perfección… Como profundo conocedor y gran amador de la Sagrada Escritura, es principalmente de ésta 
de donde toma dicha metáfora.» (ESCOBAR, Diego Uribe, «La Iluminación según San Buenaventura», 
Franciscanum 5 (Bogotá, 1963), pp. 41-42); «San Bonaventura nota esplicitamente che l’aspetto 
fisico-cosmologico della questione sulla luce serve ad introdurre alla comprensione del significato 
metafisico (ricavato per metafora) che gli è collegato in quanto esprime molto bene la causalità divina.» 
(GNEO, Corrado, «L’essenza dell’essere come amore in S. Bonaventura», S. Bonaventura (1274-1974) 
III, Jacques Guy Bougerol (dir.), Grottaferrata, Collegio S. Bonaventura, 1973, pp. 100-101). 
73 «Nel sistema bonaventuriano, la dottrina della luce appartiene all’ordine fisico.» (BIGI, Vincenzo 
Cherubino, «Il valore filosofico-mistico dell’Itinerarium mentis in Deum», Incontri Bonaventuriani 6 
(Montecalvo Irpino, 1970), p. 42). 
74 «[…] he [Bonaventure] does not dwell, taking for granted St John’s assertion that God is Light; so 
much so that the word ‘light’ finds in Him its most proper meaning; ‘Propriissime Deus Lux est’.» 
(TAVARD, George, «The Light of God in the Theology of St. Bonaventure», Eastern Churches 
Quarterly 8 (London, 1950), p. 409); «On the other hand, granted that expression and the theology which 
uses it are partly metaphorical, this is not necessarily an inferiority. After all, theology has to present the 
Christian mystery in a way which respects its transcendency while offering a point of comparison […].» 
(IDEM, op. cit., p. 417). 
75 «Unde quando videtur splendor a luce, transferenda est mens ad considerandam generationem aeternam 
[…].» (Hexaem. XI, 21; V, 383b). 
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a luz divina exclui, pelo menos, a determinação desse conceito enquanto nome ablativo 

ou derivado de um processo de ablação. Mas, se na nomeação de Deus como luz, ocorre, 

como então se torna manifesto, uma transferência desde a criação, resta, no entanto, 

verificar, para que o carácter metafórico da luz se confirme, o que naquela passagem, 

porém, não é expresso, a saber, se essa transferência resulta da própria natureza das 

coisas ou se resulta somente do modo de compreensão e nomeação humanas. Ali, a 

mente protagoniza o movimento da transposição, pelo que a prioridade da atribuição da 

designação “luz” à criatura corresponde naturalmente a uma ordem de conhecimento 

humano. Procuremos, então, perceber se à anterioridade da luz física sobre a luz divina, 

segundo a ordem de imposição do nome pela mente, corresponde uma anterioridade 

segundo a coisa, que consagraria aquele termo como nome próprio da criação e como 

mera metáfora de Deus. 

“Ao que se objecta que a luz convém principalmente à natureza espiritual; 
deve dizer-se que é verdade quanto à propriedade da palavra, mas não é 
verdade quanto ao uso comum.”76 

Pelo sentido veiculado nesta solução, descobrimos agora que a referência da luz à 

realidade física não sobrevém senão por desvio do seu sentido próprio associado à 

natureza espiritual – desvio este então tornado convencional, de acordo com o emprego 

generalizado do conceito. Sob este prima, a denotação da realidade espiritual pelo nome 

“luz” diz-se literal em vez de metafórica, ainda que a mente apreenda, em primeiro 

lugar, a luz física e, só posteriomente, a luz espiritual. Mas, porque a noção de “natureza 

espiritual” compreende ainda realidades tão distintas quanto a natureza espiritual criada 

e a natureza espiritual incriada, e porque não é certo que a ocorrência de tal expressão se 

reporte aí ao Divino, é ainda difícil decidir da qualidade do nome “luz” quando 

imputado à Divindade77. Convocamos, por esse motivo, nova citação do filósofo de 

Bagnoregio:  

                                                 
76 «Ad illud quod obiicitur, quod lux principalius convenit naturae spirituali; dicendum, quod verum est 
quantum ad proprietatem vocabuli, non est tamen verum quantum ad usum communem.» (II Sent., d. 13, a. 
1, q. 1; II, 313b). 
77 Em rigor, a atenção ao contexto da anterior citação permite concluir, por referência à objecção contra a 
qual aquela sentença se erige, pelo carácter divino da natureza espiritual predicada no nome «luz»: 
«Propriisime enim Deus lux est, et quae ad ipsum magis accedunt plus habent de natura lucis. Ergo in 
productione lucis illa creatura debet principaliter intelligi, cui principalius convenit; sed haec est creatura 
spiritualis: ergo etc.» (II Sent., d. 13, a. 1, q. 1; II, 311b). Julgamos, no entanto, ser conveniente, dada a 
importância que o assunto reveste para a nossa temática, apurar o sentido do conceito de luz através da 
justaposição de variados juízos do Doutor Seráfico. 
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“Deve dizer-se que, tal como a noção de paternidade é, através da 
consideração do que é precedente, descoberta em Deus mais do que nas 
criaturas, ainda que o nome ele mesmo seja transferido por nós para Deus; 
do mesmo modo, a noção de luz, de sabedoria […].”78 

Aqui, a dúvida dissipa-se e o sentido próprio da expressão “luz” clarifica-se. Por 

semelhança com o conceito de paternidade, reafirma-se a transferência do nome “luz” 

da criatura para Deus segundo a imposição dirigida pela mente. Porém, ambos os 

termos designam própria, porque primeiramente, algo em Deus, razão pela qual 

poderemos concluir que não existe uma transferência segundo a coisa e que a luz denota 

o Divino literal e não metaforicamente. Elucidativo, o paralelismo entre “luz” e 

“sabedoria”, que também aí se desvela, consolida esta mesma tese, ao relembrarmos que 

o nome “sabedoria” havia já, no contexto da mesma obra bonaventuriana, servido de 

exemplo na demonstração da impossibilidade de uma transferência efectiva do nome 

desde o efeito à causa, quando este pertence com propriedade à causa e apenas por 

transposição ao efeito79. Segundo o mesmo encadeamento lógico, a luz firma-se, pois, 

como nome divino por excelência, ainda que o seu significante se distribua por 

realidades outras que, apesar de distintas, mantêm com o significado primordial uma 

relação de analogia, enquanto efeitos de uma causa que os põe na existência e lhes 

concede a própria imagem. Da luz divina à luz criada, passando pela luz espiritual da 

mente, plurifica-se o sentido daquela expressão, cuja aplicação atravessa, portanto, 

diversas regiões ônticas. E, conquanto estilhaçada, a univocidade do termo “luz” não se 

rompe nunca numa mera denominação equívoca, em virtude dessa analogia que, sobre a 

semelhança da criatura com o seu Criador, funda uma comunidade aquém da 

comunidade de natureza (pois que entre Deus e o mundo subsiste efectiva distinção de 

substância) e além da simples comunidade de designação (pois que a similitude entre 

Deus e o mundo permite pensar uma relação entre ambos que extravasa o seu mero 

agrupamento debaixo de uma expressão comum de sentido duplo)80.  

                                                 
78 «Dicendum, quod sicut ratio paternitatis per prius reperitur in Deo quam in creaturis, tamen ipsum 
nomen translatum est a nobis ad Deum; sic ratio lucis, sic sapientiae […].» (I Sent., d. 27, p. 2, a. un., q. 4; 
I, 489b). 
79 Cf. supra p. 109, n. 67. 
80 I Sent., d. 29, a. 1, q. 2 (I, 511a-511b); Cf. SZABO, Titus, «Analogia», Lexique Saint Bonaventure, 
Jacques-Guy Bougerol (dir.), Paris, Éditions Franciscaines, 1969, pp. 18-19; GILSON, Étienne, La 
Philosophie de Saint Bonaventure, pp. 167-168. A partir do conceito de analogia, Étienne Gilson examina, 
com efeito, os moldes da comunidade entre o Criador e as suas criaturas, impensável, pois, como 
unívoca – abolindo entre eles a diferença ontológica –, e impensável também como equívoca – fazendo 
desesperar qualquer esforço de reascenção ao Divino. 
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Por entre os protagonistas da filosofia tardo-antiga e medieval, Boaventura 

posicionar-se-ia, deste modo, num espaço singular, mas cuja autonomia dialoga e se 

deixa constituir a partir do pensamento de outros. Assim, de Agostinho retém a 

concepção de “luz” enquanto nome próprio da Divindade81, em contraste com a atitude 

pseudo-dionisiana que a relega para o plano da metáfora; metáfora esta que transporta, 

do sol para Deus, a ideia da difusão implícita na noção de bem divino82. Nesta decisão, 

Boaventura distancia-se de Tomás de Aquino, que segue, por seu turno, o trilho do 

Pseudo-Areopagita e as palavras de Ambrósio para com eles afirmar a mundaneidade da 

luz e o carácter metafórico da sua atribuição ao Divino83. Contudo, e pese embora a 

influência marcante de Agostinho no enquadramento da luz numa teoria do 

conhecimento, é sobre o tratamento filosófico-metafísico do termo pelo 

Pseudo-Dionísio que o pensamento bonaventuriano mais se inclina, acompanhando a 

preponderância do significado de uma luz que é, para além de condição de 

conhecimento ou verdade suprema, condição de ser ou bem comunicativo e, 

acrescentaríamos ainda, beleza unitiva84.  

O método da reductio85, posto em marcha no alinhamento dos raciocínios de 

Boaventura segundo um esquema de ascensão da diversidade criada à unidade divina, 

está consciente da inversão que opera a partir da ordem ontológica. Consagra, pois, 

como ponto de chegada o ser primeiro, do qual procedem todos os seres, e coloca, por 

sua vez, como ponto de partida os múltiplos seres criados. Conforme este mesmo 

espírito, se a luz é propriamente divina, isso não significa que a mesma não possa ser 

desvelada a partir dos seus vestígios mundanos, porque, tendo a luz divina precedência 

sobre a luz criada, segundo a ordem ontológica, tem, no entanto, posterioridade última 

                                                 
81 «Ubi enim melior et certior lux, ibi uerior etiam dies; cur ergo non et uerior uespera et uerius mane? 
nam si in istis diebus habet quandam declinationem suam lux in occasum, quam uesperae nomine 
nuncupamus, et ad ortum iterum reditum, quod mane dicimus. Cur et illic uesperam non dicamus, cum a 
contemplatione creatoris creatura despicitur, et mane, cum a cognitione creaturae in laudem creatoris 
adsurgitur?» (AGOSTINHO, De Genesi ad Litteram libri duodecim IV, 28; CSEL 28/1, 127); passagem 
referida por Boaventura em II Sent., d. 13, a. 1, q. 1 (II, 311b). 
82 PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 4-6 (PG 3, 697b-701b); cf. supra p. 110, n. 71. 
83 II Sent., d. 13, a. 1, q. 2 (II, 314b); AMBRÓSIO, De fide ad Gratianum II, prol. (PL 16, 559d-560c); 
PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 4 (PG 3, 697b) Cf. QUINN, John, Historical 
Constitution of Bonaventure's Philosophy, pp. 509-513. 
84 Não queremos, com isto, dizer que Agostinho encerre o sentido da luz no interior de uma teoria do 
conhecimento, mas que é aí que o mesmo toma a sua preponderância. Sobre a relação entre a luz e a 
beleza unitiva, cf. PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 7 (PL 3, 701c-701d).  
85 Cf. supra Primeira Parte. 
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na ordem cognitiva modelada pelo processo da reductio. É por isso que vemos 

Boaventura elevar a sua contemplação desde a irradiação luminosa do sol até à difusão 

generosa da Divindade, num trabalho de comparação entre o Criador e a criatura que 

aclara, do ponto de vista da mente, a natureza do primeiro, e confere sentido à natureza 

do segundo. 

Ora, no seio de uma filosofia perpassada, nas suas diversas linhas de investigação, 

pelo conceito de luz, o mesmo desdobra-se num léxico composto de diferentes termos 

semanticamente afins segundo a sua natureza comum, mas distinguíveis segundo o 

aspecto sob o qual se considera – em si (e diz-se lux), no meio transparente (e diz-se 

lumen), na superfície opaca (e diz-se color ou splendor)86. Em rigor, a destrinça que 

Boaventura faz dos diversos significantes de luz no Commentarius apoia-se 

propriamente na sua realidade física, em sintonia, portanto, com as investigações 

científicas do bispo de Lincoln, Grossatesta, cujo escrito De Luce declara igual distinção 

relativamente a lux e lumen87 . O âmbito daquele léxico prolonga-se, porém, até à 

própria Divindade para nela descrever o dinamismo inter-trinitário, porque, de facto, lux 

nomeia a fonte ou o princípio luzente de onde emana a luz, lumen a luminosidade 

espargida e splendor a manifestação ou refluxo da luz recebida. No trilho desta tríade de 

conceitos, dimanam, por seu turno, derivações várias que, ora multiplicam os 

significantes de um sentido que permanece o mesmo, ora integram relevantes nuances 

de conteúdo. Assim, de uma ampliada terminologia da luz registada nos escritos 

                                                 
86  «Dicunt enim, quod, sicut lux potest tripliciter considerari, scilicet in se et in transparenti et in 
extremitate perspicui terminati – primo modo est lux, secundo modo lumen, tertio modo hypostasis 
coloris […].» (I Sent., d. 17, p. 1, a. 1, q. 1; I, 294a); «[…] splendor dicit repercussionem luminis ad 
corpus non transparens, tersum et limitatum.» (I Sent., d. 9, dub. 7; I, 190b). 
87 «Formam primam corporalem, quam quidam corporeitatem vocant, lucem esse arbitror.» (ROBERTO 
GROSSATESTA, De Luce seu de inchoatione formarum, 51 in Die Philosophischen Werke des Robert 
Grosseteste, Münster, Aschendorff, 1912); «Hoc itaque modo completo corpore primo, quod est 
firmamentum, ipsum expandit lumen suum ab omni parte sua in centrum totius». IDEM, op. cit., 54. O 
paralelismo evidente entre as concepções da luz de Grossatesta, na sua vertente física, e de Boaventura, 
na sua vertente metafísica, chega mesmo a ser sancionado por Jacques-Guy Bougerol: «La quête physique 
de la lumière se transforme bientôt en recherche de sa signification. On a dit que le XIIe siècle avait 
découvert la nature et l’avait racontée. Le XIIIe siècle en étudie les causes. Cette recherche se poursuit à 
deux niveaux tout aussi importants: celui de l’observation scientifique à Oxford et celui de la réflexion 
théologique à Paris. Robert Grosseteste représente le promoteur de la première tentative, tandis que saint 
Bonaventure est le témoin de la seconde.» (BOUGEROL, Jacques-Guy, «Une Philosophie de la lumière: 
Robert Grosseteste et saint Bonaventure», Le siècle de saint Louis, Paris, Hachette, 1970, p. 93). Contudo, 
tal como informa J. Guy-Bougerol, não obstante as afinomásidades filosóficas que aproximam 
Boaventura a Grossatesta, foi impossível, até ao momento, definir um esquema fiável de influências 
directas entre ambos, não havendo, por conseguinte, dados substanciais que as confirmem: «L’état actuel 
des recherches historiques ne permet pas de déterminer exactement le degré des relations existant entre 
Oxford et Paris. » (IDEM, op. cit., pp. 96-97). 
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bonaventurianos, despontam expressões como “fulgor” – que decalca do termo 

“splendor” o seu significado –, ou os verbos “resplendere” ou “refulgere” – que, pela 

sua classe gramatical, traduzem uma acção, e que, pelo prefixo “re-” enunciam a ideia 

de um recuo ou de uma repetição – ou ainda o substantivo “refulgentia” – que, não 

obstante a sua classe gramatical, exprime também o dinamismo da acção, latente no 

sufixo “-entia”. De facto, a partir destes e de outros termos que compõem a família 

semântico-lexical de lux (“luceo”, “lucerna”), lumen (“illumino”, “luminaria”), 

splendor e fulgor, vai-se construindo o caleidoscópio conceptual a partir do qual 

Boaventura pensa e reúne Deus, o mundo e o homem. 
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Capítulo II 
Da difusividade da luz divina 

II.1. A luz intrínseca do Divino 

Com Agostinho, e trazendo à memória a metáfora do sol na República de Platão1, 

o léxico da luz contrai particular preponderância no domínio da epistemologia. Como 

iluminação descreve-se, pois, a cooperação divina no processo de conhecimento por 

parte da alma que, a partir da orientação das razões eternas, aprecia e julga todos os 

dados da sua experiência2. Assim, quando o filósofo de Hipona compara Deus ao sol 

que fulge e que ilumina, desvenda-o como substância inteligível (que fulge) e condição 

de conhecimento (que ilumina), concedendo, portanto, à luz espiritual um axial valor 

cognitivo3. Desde logo, o conceito de luz que aí opera evidencia três aspectos capitais 

que acompanharão, de princípio a fim, o seu desenvolvimento na filosofia do Doutor 

Seráfico. São eles: a natureza divina da luz, pois que é Deus a fonte de onde irradia 

aquele fluxo luminoso que promove e possibilita a acção cognitiva da mente; a natureza 

manifestativa da luz, na medida em que o seu influxo descreve um movimento teofânico, 

pelo qual Deus revela ao homem as ideias que, desde a mente divina, ordenaram toda a 

criação; e a natureza relacional e dinâmica da luz, pela observação da transitividade do 

conceito “illuminatio” – derivado da forma verbal “illuminare” – que faz presumir, 

                                                 
1 PLATÃO, República, 508a-509d. 
2 «Aliud autem est ipsum lumen, quo inlustratur anima, ut omnia uel in se uel in illo ueraciter intellecta 
conspiciat. Nam illud iam ipse deus est, haec autem creatura, quamuis rationalis et intellectualis ad eius 
imaginem facta, quae cum conatur lumen illud intueri, palpitat infirmitate et minus valet. Inde est tamen 
quidquid intelligit sicut valet.» (AGOSTINHO, De Genesi ad litteram libri duodecim XII, 31; CSEL 28/1, 
425-426). 
3 «Ergo quomodo in hoc sole tria quaedam licet animadvertere; quod est, quod fulget, quod illuminat: ita 
in illo secretissimo Deo quem vis intelligere, tria quaedam sunt; quod est, quod intelligitur, et quod 
caetera facit intelligi. » (AGOSTINHO, Soliloquiorum I, 8, 15; PL 32, 877). 
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através da acção luminosa, o vínculo entre o sujeito iluminante e o objecto iluminado. E, 

com efeito, a teoria agostiniana da iluminação divina, respondendo à questão das 

condições do conhecimento da alma, exprime um modo específico da relação entre 

Deus e a criatura, pelo que a problematização de Deus enquanto luz supõe, a partir do 

seu carácter difusivo, a relação a um outro no qual confina e se manifesta. 

Ora, a assunção do ser divino como luz, segundo Boaventura, agarra, precisamente, 

a dimensão comunicativa daquele Deus que, pela sua bondade, doa, em generosidade 

perfeita, a integralidade da sua natureza a um outro. A identificação destoutro é, no 

entanto, aquilo que se torna premente apurar. Quando ao termo “ser” se soma, para 

nomeação da Divindade, o termo “bem”, sobre o pano-de-fundo do Novo Testamento e 

da sua interpretação pelo Pseudo-Dionísio, é, na verdade, a ideia de uma difusão 

perfeita que propriamente se atribui a Deus, em consonância com aquele axioma já 

citado: “bonum summe diffusivum sui est”4. Não surpreende, por isso, que o filósofo 

assuma entre o bem e a luz a concordância sinonímica que Alberto Magno havia 

estipulado na sua obra Super Dionysium de divinis nominibus, dizendo-nos que o bem, 

considerado em si mesmo, se deixa expressar na palavra “luz”5. Neste ponto, e do seio 

da essência divina, releva-se, por conseguinte, uma concepção dinâmica do bem que, 

sob esse aspecto, se diferencia da linha aristotélica tão intimamente perfilhada por 

Tomás de Aquino, e que Boaventura, porém, não esquecerá. De facto, com Aristóteles, 

o Doutor Seráfico descobre o bem como causa final: perfeição estática para a qual tudo 

tende e em que todo o dinamismo, por fim, repousa6. Ora, esta mesma fixidez divina, 

que denuncia o acabamento e a derradeira excelência de Deus, reveste a tónica tomista 
                                                 
4  «Damascenus igitur sequens Moysen dicit, quod qui est primum nomen Dei; Dionysius sequens 
Christum dicit, quod bonum est primum nomen Dei.» (Itin. V, 2; V, 308b); «Nam ‘bonum dicitur 
diffusivum sui’; summum igitur bonum summe diffusivum est sui.» (Itin. VI, 2; V, 310b). Cf. ainda I 
Sent., d. 22, a. un., q. 3 (I, 395a). 
5 «[…] bonum dupliciter potest considerari, scilicet in se, et sic dicitur lux […]; et in comparatione ad vim 
cognitivam, et sic dicitur pulcritudo animae […]». (IV Sent., d. 18, p. 2, dub. 4; IV, 497a); «[…] 
apprehensioni vero veri, secundum quod habet rationem boni respondet processio pulcri […]». 
(ALBERTO MAGNO, Super Dionysium de divinis nominibus IV, 71; XXXVI/1, 181b, in Sancti 
Doctoris Ecclesiae Alberti Magni Ordinis Fratrum Praedicatorum Episcopi Opera Omnia, Aschendorff, 
Monasterii Westfalorum in Aedibus, 1972). 
6 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1094a; «bonum est propter quod omnia» (I Sent., d. 45, a. 2, q. 1; I, 
804b); citação bonaventuriana de PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 31 (PG 3, 732b-732c). 
Na verdade, é ainda a autoridade do Pseudo-Dionísio que Boaventura reclama para a definição do aspecto 
teleológico do bem. Na verdade, para o Pseudo-Areopagita, se o bem é comunicativo e, nesse sentido, se 
coaduna metaforicamente com a propriedade difusiva da luz, a associação do bem à beleza sob a 
expressão «καλός καi αγαθός», fá-lo confinar com a noção desta causa final, universalmente visada pela 
criação. Talvez por isso Boaventura afirme que o bem, que é em si próprio luz, seja dito «beleza» do 
ponto de vista da alma que o demanda. 
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da concepção de bem7. Quando, todavia, no capítulo VI de Itinerarium mentis in Deum, 

Boaventura invoca o bem como primeiro nome da Trindade, é o seu carácter difusivo 

que realça. O dinamismo deste bem não se apreende, no entanto, sem a consideração da 

complementaridade dos seus dois semblantes, porque, afinal, a razão mesma desta 

fecundidade primordial, ou seja, o fim que impulsiona a posição em acto da bondade 

suprema, cifra-se naquela perfeição última na qual culmina. Fecundo e desejável, 

eficiente e final, o bem move-se imóvel sobre si mesmo, como incessante pêndulo 

desiderativo que, não obstante, prescinde da oscilação para abraçar o cume do seu 

desejo, porque, em substância, não existe ali carência motriz ou distância relativamente 

ao desejado8. Neste sentido, a vontade divina, pela qual Deus se ordena livremente para 

o bem, coabita com a necessidade intrínseca, pela qual Deus não pode deixar de se 

difundir: um aparente paradoxo que se dissolve mediante a depuração da ideia de 

constrangimento que, por vezes, se imiscui no conceito de necessidade. Em Deus, com 

efeito, a necessidade tem o seu princípio no interior do próprio ser divino e não fora 

deste, metamorfoseando-se por isso numa autodeterminação compatível com o exercício 

da vontade, a qual, no entanto, em virtude dessa mesma necessidade que a percorre, se 

diz constante. A imputação do carácter necessário à Divindade, e à sua inerente acção 

difusiva, não comporta, por conseguinte, a noção de uma força exterior que coage e 

contraria a vontade e a natureza divinas, mas desvela antes a imutabilidade de um ser 

que não flutua entre desejos diversos, acções múltiplas e fins distintos, sendo, pois, em 

si, por si e para si9. 

Do sumo bem que sumamente se difunde ao sumo bem sumamente perfeito, 

delineia-se, portanto, um ciclo amoroso imanente que Boaventura idealiza a partir da 

imagem do Pseudo-Dionísio, no qual a benevolente saída de si para o outro se consuma 

como efectivo regresso a si. Porquanto coincidentes, princípio e fim não instauram entre 

si qualquer movimento, alteração ou dilação no tempo, pelo qual e no qual se 

                                                 
7 Cf. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I, q. 5, a. 1 (IV, 56a-56b). Sobre a comparação entre o 
bem em Boaventura e o bem em Tomás de Aquino, cf. KEANE, Kevin, «Why creation? Bonaventure and 
Thomas Aquinas on God as creative good», Downside Review 93 (Bath, 1975), pp. 113-116; GILSON, 
Étienne, La Philosophie de Saint Bonaventure, pp. 133-134. 
8 É. Gilson apercebe-se, claramente, da convergência do bem difusivo e do bem desejável na unidade 
divina: «C’est en ce point exact que surgit la volonté divine, réflexion du Bien sur lui-même, jonction 
immanente de tout ce qu’il contient de fécond avec tout ce qu’il a de désirable». (GILSON, Étienne, La 
Philosophie de Saint Bonaventure, p. 148). 
9 I Sent., d. 6, a. un., q. 1 (I, 125b-126a); M. Trin. VII, 1 (V, 107b-108b). 
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processaria a odisseia da persecução do objectivo10. Fundam, todavia, uma actividade 

incessante que se consubstancia com a essência mesma da Divindade, que, em virtude 

da sua simplicidade própria, não se discerne da sua acção, nem reserva quaisquer 

possibilidades inconcretizadas que nela introduziriam a diferença entre acto e potência11. 

E, neste âmbito, o filósofo medieval mostra-se profundamente devedor da noção 

aristotélica de Deus como actualidade isenta de qualquer potência 12 . A esta ideia 

originária concede, contudo, Boaventura uma tonalidade própria, porque, se, com 

Aristóteles, a pura actualidade do Divino serve a demonstração da sua imutabilidade 

perante a concepção de um acto que não supõe passagem a partir da potência, 

Boaventura acentua, porém, a actividade de um ser perpetuamente actuante13. Sob a 

égide do acto puro, surpreendemos, de novo, no pensamento bonaventuriano, a 

contiguidade entre a sua especulação da Trindade e as demonstrações da existência de 

Deus, então desvelada pelo seu nome primordial “ser”. Se, portanto, ali, Deus se 

enunciava como acto puro, por não admitir no seu ser qualquer mescla de não-ser ou 

potencialidade14, aqui, Deus revela-se como acto puro por recusa de uma estaticidade 

estéril. Na verdade, que Deus é acção, Boaventura proclama-o uma e outra vez, 

sublinhando a eternidade do seu dinamismo intrínseco15. Ora, a energia luminosa que, 

por ser, se propaga inteiramente a partir de si e que o homem observa desde a realidade 

criada, há-de aplicar-se, com maior propriedade, àquele ser que, enquanto acto puro, faz 

coadunar a sua substância com a sua actividade difusiva. A fonte fecunda de onde tudo 

                                                 
10 «[…] processio in divinis non dicit motum, sed originem sine motu et mutatione, sicut supra dictum est 
de generatione.» (I Sent., d. 13, a. un, q. 1; I, 232b). 
11 «Nam ratione simplicitatis essentia est communicabilis et potens esse in pluribus.» (I Sent., d. 2, a. un., 
q. 2; I, 54a); «Quoniam ubi summa simplicitas intelligitur, oportet summam actualitatem intelligi, si 
summe nobilis est. Et ubi est summa actualitas, summa diffusio et communicatio debet poni […].» (I 
Sent., d. 8, p. 2, a. un., q. 1; I, 166a). 
12 ARISTÓTELES, Metafísica, 1072a-1073a. 
13 Reinterpretando, a partir de Boaventura, a noção aristotélica de acto puro, Bissen afirma que: «Pour lui, 
l’acte pur est activité plutôt qu’actualité. Ce n’est pas d’une vérité statique et inerte qu’il s’agit, mais 
d’une vérité qui a hérité de la conception diffusive du bien dyonisien.» (BISSEN, Jean-Marie, 
L’exemplarisme divin selon Saint Bonaventure, Paris, Vrin, 1929, p. 94). Acerca da influência de 
Aristóteles na filosofia de Boaventura, no que diz respeito à definição de Deus como acto puro, cf. 
QUINN, John, Historical Constitution of Bonaventure's Philosophy, p. 505. 
14 «Si igitur non ens non potest intelligi nisi per ens, et ens in potentia non nisi per ens in actu; et esse 
nominat ipsum purum actum entis: esse igitur est quod primo cadit in intellectu, et illud esse est quod est 
actus purus.» (Itin. V, 3; V, 308b). 
15 Cf. I Sent., d. 8, p. 1, a. 2, q. 1 (I, 158b); I Sent., d. 30, a. un., q. 2 (I, 523b-524b); I Sent., d. 35, dub. 4 (I 
615a-615b); I Sent., d. 37, p. 2, a. 1, q. 2 (I, 654b-655a); I Sent., d. 43, a. un., q. 2 (I, 769a-770a); Trin. VI, 
1 (V, 100b-101a); M. Trin. VII, 2 (V, 110b). 
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jorra diz-se, por conseguinte, Divindade fulgurante, em consonância com a percepção 

da luminosidade como pura actividade. E, assim, da luz que luz à luz que ilumina não se 

verifica qualquer cisão, pelo que a luz se confunde com o seu próprio espargimento e 

não é distinto dele. Lux e lumen, luz e luminosidade, conotando respectivamente 

princípio e acção, convergem na unidade da substância divina16.  

A actividade implicada no acto da perpétua iluminação divina funda, como vimos, 

uma relação ao outro, porque a luz, enquanto tal, ilumina algo, e o bem, enquanto luz, 

constitui entrega generosa de si a outrem. Quando, em simultâneo, observamos, então, 

que a luminosidade difusa manifesta a fonte da qual emerge, determinamos a natureza 

dessa alteridade, oriunda do movimento imóvel da iluminação, como revelação 

perfeita – porque engendrada pela acção perfeita – do seu princípio17. Esboça-se, nestes 

moldes, um expressionismo metafísico pelo qual Deus se põe como exprimente e 

actividade expressiva, mas cuja expressão ou exprimido resta averiguar. 

Se, na filosofia do Pseudo-Dionísio, a luz, na sua associação ao bem, se 

desprendia da teoria do conhecimento para estruturar uma metafísica fundada no 

conceito de difusão perfeita, o termo dessa luminosidade continuava a confluir, no 

entanto, na criatura, à semelhança do que acontecia na teoria agostiniana da iluminação 

divina, com a diferença, porém, de que, para o Pseudo-Areopagita, a iluminação se 

ampliava a uma generosa doação do ser a toda a criação, para lá do espargimento da 

sabedoria ao espírito criado. A irradiação de Deus traduzir-se-ia, assim, não num 

simples processo cognitivo, mas no acto mesmo da génese do homem e do mundo, 

adensando, desse modo, o significado da luz através da acepção de um princípio 

ontológico, muito em sintonia com a filosofia do Doutor Seráfico. Porém, à sombra do 

expressionismo bonaventuriano, que decide pela adequação perfeita do termo do 

movimento expressivo ao princípio que nele se exprime, a correlação directa entre a 

iluminação divina e a criação do mundo resultaria, como Ewert Cousins 

pertinentemente apontou, numa simultânea relativização de Deus e absolutização da 

                                                 
16 «[…] corpus luminosum, in quantum luminosum, per se activum est […].» (II Sent., d. 13, a. 2, q. 2 ; II, 
319b); «Item, lux propter suam nobilitatem et actualitatem in eodem instanti incipit esse et lucere […].» 
(III Sent., d. 18, a. 1, q. 1; III, 380a); «[…] quia lux simul est et lucet et illuminat […].» (II Sent., d. 13, a. 
1, q. 2 ; II, 316a). 
17 «[…] luminis est manifestare.» (I Sent., d. 17, p. 1, dub. 3; I, 305a); «[…] per hoc, quod lucet, se 
manifestat […]» (II Sent., d. 10, a. 3, q. 1; II, 268a). 
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criação18. Isto porque a visão do mundo como desfecho da suprema fecundidade divina 

revoga, por um lado, a independência de uma Divindade então constrangida, a partir da 

sua comunicabilidade essencial, a lançar, fora de si, a criação; e, por outro lado, 

sobrecarrega o mundo do valor de uma suprema perfeição, enquanto expressão 

plenamente idêntica ao seu princípio expressivo.  

Por isso, e apesar de autêntica a ascendência pseudo-dionisiana na concepção 

bonaventuriana do bem difusivo, o Doutor Seráfico não hesita em renovar, por via da 

Summa Halensis, o seu alcance, por forma a aplicá-la à elucidação das processões 

intradivinas que oferecerão, em verdade, o fundamento de toda a criação ad extra, por 

analogia com um processo de linguagem que faz preceder a palavra proferida pelo 

engendramento de um conceito mental interior19. A plenitude da fecundidade divina não 

encontra, com efeito, ressonância cabal no seio da realidade criada. Se algo fora de 

Deus suportasse em absoluto a natureza divina difundida, dir-se-ia, então, subsistir uma 

segunda Divindade que, enquanto tal, dissolveria a unicidade do Deus monoteísta, pelo 

que o dinamismo da suprema difusão não se pode tomar senão como circunscrito na 

unidade de Deus, inscrevendo nela, decerto, uma pluralidade, indistinta, porém, na sua 

essência. 

O princípio que afere, por conseguinte, o termo da fecundidade divina, conflui, 

uma vez mais, debaixo do conceito anselmiano de Deus como o “ser maior do que o 

qual nada pode ser pensado”. Em rigor, e porque ao sumo bem corresponde a suma 

                                                 
18 «Throughout the history of thought, the notion of divine fecundity has produced two problems: on the 
one hand, it has relativized God by placing his boundless fecundity on the Procrustean bed of the world; 
on the other hand, it has absolutized the world, at least in some respects. For example, philosophers have 
claimed that the principle of divine fecundity demands that all possibles be actualized within space and 
time and that this world is necessarily the best possible. Bonaventure was acutely aware of the problems 
of the divine fecundity and developed a doctrine of divine transcendence based on fecundity.» (COUSINS, 
Ewert, «God as dynamic in Bonaventure and contemporary thought», Proceedings of the American 
Catholic Philosophical Association 48 (Washington, 1974), p. 143). 
19 Para o Pseudo-Areopagita, o bem difusivo revela-se como princípio da produção ad extra e não como 
princípio da difusão ad intra das pessoas divinas. Na apropriação do conceito de bem difusivo, 
Boaventura remete-o, porém, para a actividade interior do Divino no seu desdobramento trinitário: «Ad 
illud quod obiicitur, quod summo bono competit summa diffusio et bonorum multitudo; dicendum, quod 
summa diffusio in aliquid extra non competit, secundum quod summum dicitur simpliciter; sed intra 
competit summa communicatio.» (M. Trin. II, 1; V, 62b). Este processo de recontextualização da ideia 
pseudo-dionisiana de bonum encontra-se já configurado na obra de Alexandre de Hales: «[…] quia laus 
boni et eius perfectio ostenditur in communicatione, sed communicatio semper est unius ad alium, et ideo 
ubi est communio, semper est alius et alius, et ita multiplicatio et numerus, et bonitas summa est quasi 
principales causa istius multiplicationis in divinis.» (ALEXANDRE DE HALES, Summa Theologica I, 
p. 1, inq. 2, tract. un., q. 3, c. 5; I, 465b, in Doctoris irrefragabilis Alexandri de Hales Ordinis Minorum 
Summa theologica I-V, Bernardini Klumper (iussu et auctoritate), PP. Collegii a S. Bonaventurae (studio 
et cura), ad Claras Aquas (Quaracchi) prope Florentiam, 1924-1948). 



 

125 
 

comunicação de si, esta deve ser concebida como difusão maior do que a qual nenhuma 

outra pode ser pensada. Mas, porque Deus ainda se vela nas dissemelhanças do mundo, 

este não pode ser concebido como o resultado da mais perfeita comunicação. Na linha 

deste raciocínio, desvelar-se-ia, então, a figuração de uma dádiva maior, segundo a qual 

a natureza recebida iguala a natureza doadora que inteiramente se dá20.  

Ainda que o expressionismo bonaventuriano venha, posteriormente, a subsumir 

toda a sua doutrina da criação, é no âmago da Divindade e no movimento de emanação 

das pessoas da Trindade que efectivamente se cumpre, atendendo ao requisito de 

imanência exigido, segundo Deleuze, numa teoria da similitude expressiva. Com efeito, 

a concepção da expressão como actus intrinsecus, que surge nas Quaestiones disputatae 

de scientia Christi, finta a crítica deleuziana ao expressionismo bonaventuriano que, por 

focar a dimensão expressiva da criação, ao invés da processão trinitária, reconhece a 

transcendência do princípio expressivo relativamente ao efeito expresso 21 . Não 

compreende, porém, o acto expressivo da Divindade uma efectiva alteridade das 

emanações divinas relativamente à fonte que as exprime, porque o outro, no qual se 

espraia aquela luz primordial, permanece o mesmo quanto à sua natureza que, por 

difusão perfeita, lhe é inteiramente comunicada. É que, quando, no movimento da 

expressão, o ser produzido se assemelha em pleno ao ser que o produz, não se inscreve, 

entre ambos, qualquer distinção substancial – razão que assegura a imanência da 

manifestação ao que nela se manifesta. O outro que se erige da perfeita difusão de Deus 

não é, portanto, outro senão o próprio Deus, sustendo e exibindo a mesma essência. Mas, 

porque, ainda assim, subsiste aquela alteridade das pessoas divinas entre si – a partir 

daquilo que as distingue e que delas faz três –, o bem intradivino aparta-se da figura do 

amor próprio para se metamorfosear na instância exemplar do amor cristão como 

genuína dádiva de si a outrem. Este amor conectivo, superando embora o egoísmo do 

amor reflexivo, prolonga-se ainda, no Divino, na perfeição do amor caritativo que 

comunica a um terceiro a dilecção mútua de dois, como desejo de que o objecto amado 

                                                 
20 «Ergo necesse est, ut haec diffusio secundum totum posse sit in aliquo, quo maius cogitari non potest; 
omni autem creatura aliquid maius cogitari potest, et etiam ipsa creatura maior se cogitari potest.» 
(Hexaem. XI, 11; V, 382a). 
21 DELEUZE, Gilles, Spinoza et le problème de l'expression, Paris, Éditions de Minuit, 1968, pp. 162-164. 
Sobre este assunto, cf. FALQUE, Emmanuel, L’entrée de Dieu en théologie, p. 92; OZILOU, Marc, 
«Introduction générale au Commentaire des Sentences», in SAINT BONAVENTURE, Les Sentences. 
Questions sur Dieu, Marc Ozilu (introd. et trad.), Paris, Presses Universitaires de France, 2002, pp. 17-22.  
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seja simultaneamente amado por um outro22. Aqui, Ricardo de São Victor oferece o 

fundo filosófico a partir do qual Boaventura desdobra a sua teoria da dilecção divina, 

que, fazendo supor o outro para o qual tende e o terceiro ao qual se comunica tal pendor, 

os integra, no entanto, na unidade divina, no seio da qual o amor encontra a sua mais 

digna realização, porque disposto para o mais digno objecto de ser amado, que é o 

próprio Deus23. A ideia de uma Divindade como puro amor, ou bem supremo, só 

poderia, em verdade, despontar de uma concepção trinitária do Divino, a qual, ao 

introduzir na unidade simples do Absoluto uma tríade hipostática, redescobre nele a 

categoria da relação, de que o amor designa, afinal, o modo. E, porquanto interior ao 

próprio Divino, a relação exclui aí efectiva dependência, na medida em que enraíza a 

sua polaridade inerente numa essência única e indistinta24. 

Encerrado nos confins da infinitude divina, o dinamismo da luz não se desvanece 

pela impossibilidade de uma real multiplicação, mas furta-se, pelo contrário, ao efeito 

da degradação adveniente da sua propagação pelas condições da espaciotemporalidade 

implicadas na criação, vertendo-se, por isso, no esplendor máximo e íntimo da própria 

Divindade que em si se expressa, que em si se ama e que em si se difunde com maior 

excelência do que na totalidade finita das suas criaturas. O léxico da luz não abandona 

nunca, na filosofia bonaventuriana, a ideia da fecundidade divina, mesmo quando esta 

omite a expansão do seu dom ao homem e ao mundo para se concentrar na energia 

inter-trinitária – lugar onde, de facto, colhe a sua plena significação. Assim sendo, quer 

a expressão, quer o amor, quer a difusão denotam processos permutáveis com aquela 

luminosidade que se revela e se espraia. A observação da emanação do esplendor a 

partir da luz física assiste, de resto, a humana contemplação da perfeita processão das 

pessoas da Trindade para, através dela, e por analogia, pensar a necessidade e 

actualidade da produção, assim como a simplicidade e coetaneidade entre o producente 

e o produzido da geração intradivina. Neste sentido, e porque a luz não pode não 

irradiar, nela desvenda-se uma necessidade que convenientemente se transfere para a 

                                                 
22 «Est autem dilectio reflexa, connexiva, caritativa. Connexiva dilectio perfectior est, qua alterum diligo, 
quam reflexa, qua me diligo; caritativa autem perfectior ceteris est, quae habet dilectum et condilectum: 
ergo haec est in divinis.» (Hexaem. XI, 12; V, 382a).  
23 Neste ponto, de facto, Boaventura reproduz à letra as convicções de Ricardo de São Victor: RICARDO 
DE SÃO VICTOR, De Trinitate III, 2 (PL 196, 916c-917b); IDEM, op. cit. V, 16 (PL 196, 961b-961d). 
24 «[...] absolutio perfecta non excludit relationem intrinsecam, pro eo quod illa, cum sit ad indifferens per 
essentiam, nullam dependentiam ponit, ac per hoc nec repugnat necessitati; et talis relatio est in divinis 
personis.» (M. Trin. VII, 2; V, 111b). 
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difusão suprema25. Por sua vez, a actualidade daquela luz visível que verte, sem reserva, 

a sua luminosidade própria parece espelhar a actualidade de uma Divindade 

inteiramente comprometida na sua acção26. Na luz que, fluindo da fonte luminosa ao 

esplendor dimanado, não consente qualquer composição, – porquanto este não acresce 

àquela como um novo componente – ecoa ainda a simplicidade vislumbrada entre as 

pessoas divinas, indiferentes na sua essência27. E, por fim, a simultaneidade na qual se 

conjuga a luz e o esplendor por ela emitido apropria-se a Deus, para nele significar a 

coetaneidade do princípio relativamente à sua prole28. 

Auscultemos, portanto, os aspectos específicos de uma difusão perfeita e a 

configuração dos atributos divinos no interior dessa mesma difusão. Actual, integral e 

ultimada, a suprema emanação da Divindade define-se, pois, por um triplo requisito que 

assegura, em conjunto, a extensão da unidade, eternidade, simplicidade, imutabilidade e 

necessidade às três pessoas da Trindade29. Ora, em virtude de uma actualidade absoluta, 

pela qual a totalidade da potência divina se põe em obra, a geração trinitária diz-se 

eterna, porque não transita de uma possibilidade latente, nem termina num repouso 

passivo, mas, pelo contrário, produz sempre, desde sempre e para sempre. E, por isso, a 

eternidade de uma pessoa que eternamente se difunde comunica-se, por essa difusão, à 

pessoa que é, que foi e que será engendrada30. Mas, se a junção do presente, passado e 

futuro auxilia a compreensão do conceito de eternidade como infinitude quanto ao 

tempo, este, todavia, suprime a imagem de uma sucessão temporal para abraçar, sob a 
                                                 
25 «Item, potentior est lux increata ad producendum suum splendorem quam lux creata; sed lux creata 
nunquam est sine splendore, ergo nec increata […].» (M. Trin. V, 2; V, 94a). 
26 «Dicit Augustinus: Si lux corporalis est aeterna, ergo et splendor lucis est aeternus; sed lux aeterna 
initium nullum habet secundum rationem, et est actualissima et generat splendorem de actualitate sua: 
ergo necesse est, quod splendor sit aeternus.» (Serm. 14, In Ascensione domini 4; Bougerol I, 345; citação 
de AGOSTINHO, Sermo CXVII, VIII, 11; PL 38, 667). 
27 «Item, lux dicitur de substantia spirituali et corporali, et spirituali creata et increata, secundum quandam 
proportionem et analogiam; sed productio splendoris materialis nihil diminuit de simplicitate lucis 
materialis, productio etiam lucis spiritualis, utpote intelligentiae sive verbi a mente, nihil diminui de 
simplicitate lucis aeternae. » (M. Trin. III, 2; V, 75b). 
28 «Est generatio per diffusionem ut splendoris vel luminis a luce; et ibi est coaevitas […].» (Hexaem. XI, 
22; V, 383b). 
29 «Item, tertia ratio speculi est, quia in Deo est ratio productivae diffusionis sic. Illud esse est summe 
bonum, ergo summe diffundit se triplici diffusione: actualissima, integerrima, ultimata sive 
ultimatissima.» (Hexaem. XI, 11; V, 381b). 
30 «Quia actualissima, semper est, semper fuit, semper erit; semper generat, semper generavit, semper 
generabit. Hoc non potest habere creatura, quod semper sit, semper fuerit et semper futura sit: ergo 
necesse est, ut emanet aeternus.» (Hexaem. XI, 11; V, 381b); «Si igitur persona producens est aeterna, 
necesse est, ut aeternus sit producendi actus et ipse productus et producendi modus.» (M. Trin. V, 2; V, 
95a).  
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égide da simplicidade da essência divina, a ideia de uma simultaneidade, segundo a qual 

as pessoas divinas recusam uma ordenação de anterior a posterior e se afirmam como 

coetâneas do seu producente e/ou do seu produzido31. Fora do tempo, por conseguinte, a 

difusão intradivina descobre-se, ainda, a partir da sua pura actualidade, como imutável, 

pois que em tal processo não ocorre transformação do ser ao não-ser, nem do não-ser ao 

ser, nem de um ser a outro: vias pelas quais a mudança se efectiva, indetectáveis, porém, 

numa acção desembaraçada da temporalidade em que toda a mutação toma lugar e em 

que o originado não introduz novidade essencial relativamente à origem32. Do exposto, 

surpreende-se também a simplicidade das três pessoas da Trindade, cuja triplicidade não 

representa, na verdade, pluralidade de componentes unificados num composto divino, 

mas conflui numa indivisível unidade de substância 33 . A simplicidade da difusão 

suprema desvela-se, de resto, e conforme já assinalado, da sua actualidade absoluta, que 

não comporta, por conseguinte, mescla de potência34. 

O que, contudo, explica a indiferença de natureza no seio da Trindade é a 

concepção de uma difusão integral, através da qual a pessoa producente doa sem reserva 

a sua essência à pessoa produzida que, nesse sentido, sustém perfeita igualdade 

relativamente ao seu princípio. Como iguais, em virtude de uma comunicação total, 

origem e originado apagam, de entre si, qualquer marcha de mudança, nomeadamente 

aquela que se expressa no trânsito do infinito para o finito, tornando-se necessário 

atribuir à pessoa produzida a mesma infinitude da pessoa producente. De facto, não se 

pode deixar de pensar a difusão intradivina como integral, atendendo à simplicidade de 

um Deus que repudia uma decomposição nas partes, implicada numa difusão parcial ou 

incompleta. A simplicidade divina declina, ainda, a adição de um outro à unidade 

primeira, com o qual firmasse um composto. Por isso, do producente ao produzido 

                                                 
31 «Quia vero simplex est, caret priori et posteriori, quae necessario inducunt diversitatem et aliquam 
compositionem. Summa igitur simplicitas ponit omnimodam simultatem; summa vero immensitas 
omnimodam interminabilitatem; quae duo simul iuncta constiyuunt aeternitatem.» (M. Trin. V, 1; V, 89b). 
32 «Ubi enim est aeternitas, nihil est incipiens, nihil succedens; nulla igitur inceptio, nulla successio, nulla 
defectio. Omnis autem mutatio aut est a non-esse in esse, aut ab esse in non-esse, aut ab uno esse in aliud 
esse; mutatio autem ad esse non est sine inceptione, mutatio vero ab esse non est sine defectione, mutatio 
in esse non potest esse sine qualicumque successione, quia non est sine variatione.» (M. Trin. VI, 2; V, 
104a). 
33 «[...] dicendum, quod est diversitas sive distinctio, quae venit ex additione, sicut illa quae est inter 
diversas species, quae distinguuntur per diversas differentias additas supra genus; et est distinctio veniens 
non ex additione, sed ex origine; et haec est in divinis personis, quae distinguuntur ex eo, quod una manat 
ab altera; et haec nullam ponit compositionem [...]». (M. Trin. III, 2; V, 76b-77a). 
34 Cf. supra p. 120. 
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dar-se-á, é certo, alguma distinção quanto à origem, mas essencial indivisão quanto à 

substância. E, assim, a integralidade da processão trinitária dita a consubstancialidade 

das pessoas da Trindade numericamente una35.  

Quando, então, e em terceiro lugar, a perfeita geração divina se declara ultimada, 

tal não finda na duração o dinamismo eterno da Divindade que continuamente se 

difunde a partir de si, mas proclama antes a perfeição da pessoa que inteira e 

imediatamente recebe o que lhe é cedido na difusão. De facto, aqui, o tempo não 

intervém para fazer diferir o gerado do acto da geração como momentos consecutivos e 

díspares. Pelo contrário, e em nome da pura actualidade que define a produção divina, o 

acto de “ser” identifica-se na pessoa produzida com o acto de “nascer” e “ter nascido”, 

pelo que o dinamismo intrínseco de Deus não supõe uma processualidade a partir da 

qual se determinaria uma sequência de fases distribuídas no tempo, e por entre as quais 

se hastearia um movimento de mutação dirigido a um fim. A natureza ultimada ou 

terminada da emanação divina não corrompe, com efeito, a eternidade infindável de 

Deus, mas, inversamente, coordena-se com a noção de simplicidade inscrita no conceito 

de eternidade para manifestar a simultaneidade da “produção” e do “ser já produzido”, 

qual esplendor indistinto do gesto irradiante da sua fonte, para quem existir significa, ao 

mesmo tempo, ser gerado36. 

No lugar da sua plena e primordial reverberação, a luz deixa-se, por conseguinte, 

configurar numa difusão actual, integral e ultimada. Em rigor, a intuição da acção 

intradivina parece firmar-se no espírito humano pelo cruzamento da percepção do 

dinamismo vivo da luminosidade criada com os predicados essenciais de um ser 

supremo, num silogismo que extrai, como sua conclusão, a constituição das três pessoas 

da Trindade. Em rigor, Boaventura serve-se dos múltiplos exemplos de difusão, 

expressão e propagação evidenciáveis no contexto da criação para neles vislumbrar o 

vestígio ténue da perfeita emanação que conhece em Deus a sua realidade37. De entre 

                                                 
35 «[…] et quia totum communicatur, non pars; ideo ipsum datur, quod habetur, et totum: igitur emanans 
et producens et distinguuntur proprietatibus, et sunt essentialiter unum.» (Itin. VI, 3; V, 311a); «[...] quia 
generans in divinis generato non dat suae essentiae partem, sed totam essentiam dat simplicissimam et 
perfectam.» (M. Trin. VI, 2; V, 105b). 
36 «Cum ergo quaeritur, an generatio Filii sit terminata, distinguendum est, quia terminatum aut excludit 
imperfectionem; et sic generatio Filii est terminata, quia perfecta, cum simul sint, immo idem sit generari 
et generatum esse. Si vero excludat durationem, falsa est, quia semper durat.» (I Sent., d. 9, a. un., q. 4; I, 
187a); «Sed tamen hic Origenes vocat splendorem lumen progrediens a luce.» (I Sent., d. 9, dub. 7; I, 
190b). 
37 Hexaem. XI, 13-25 (V, 382a-384b). 
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eles, por sua vez, e fazendo sua a tradição bíblica dos nomes pessoais da Divindade, 

elege a concepção do filho pelo pai para nomear literalmente a geração eterna. Pelas 

condições de perfeição que reúne e que exala – igualdade, consubstancialidade, nobreza 

de nascimento, beleza da forma, fixidez da forma, vigor de vida, permanência de vida, 

virtude de fecundidade substancial, sentido vivaz, virtude activa –, semelhante 

concepção parece, na verdade, espelhar com maior limpidez a perfeita difusão trinitária. 

A transferência, porém, das mundanas relações de paternidade e filiação para o seio do 

Divino não se consuma sem a apropriação da coetaneidade que, na criação, se deixa 

unicamente representar na difusão do esplendor a partir da luz fontal38. Por isso, a cada 

uma das pessoas divinas – o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de acordo com as 

designações correntes das Sagradas Escrituras – Boaventura destina um determinado 

semblante da luminosidade, e, nesse sentido, lux nomeia o Pai, enquanto fonte luminosa, 

splendor nomeia o Filho difundido desde a fonte paterna, e calor o Espírito Santo 

emanado pela união do Pai com o Filho39. Sob o signo da luz, portanto, a Divindade não 

se dá apenas a pensar como perpétuo derramamento de si numa qualquer alteridade. 

Pela semântica da luz e, em particular, pelo tríptico “luz – esplendor – calor”, que 

descreve, em síntese, os momentos simultâneos da irradiação luminosa, a Divindade 

desvela-se, ainda, como Trindade: uma unidade de substância que, não obstante, e em 

virtude do seu dinamismo intrínseco, se desdobra numa tríade de hipóstases que, 

distinguindo-se entre si, por força das suas origens próprias, não se diferenciam, no 

entanto, por força da essência que lhes é comum. De facto, da luz que ilumina e do 

esplendor propagado ao calor emitido, flui uma mesma e singular natureza luminosa 

que assume, porém, em cada uma das suas instanciações, propriedades diversas. Por 

isso, e dando embora prioridade à constelação – “Pai – Filho – Espírito Santo” –, 

firmada nos textos sagrados para designar as três pessoas da Trindade, Boaventura 

revivifica, na senda de Elucidarium (de Honório de Autun) e de De cognitione verae 

vitae (do Pseudo-Agostinho)40, o conceito de luz, fazendo-o ilustrar e significar, a partir 

                                                 
38 «Item, est generatio ut filii a patre; et ibi sunt omnes dictae conditiones praeter unam, scilicet lucis, 
quae est coaevitas, quae ponenda est in generatione Filii Dei; et ab ista ultima generatione, scilicet filii a 
patre, denominatur generatio aeterna.» (Hexaem. XI, 25; V, 384b). 
39 Hexaem. XIII, 22 (V, 391a); Hexaem. XXI, 2 (V, 431a-431b); Tripl. via III, 7, 11 (VIII, 16b). 
40«D. Quomodo intelligitur Trinitas unus Deus? – M. Aspice solem, in quo sunt tria, scilicet, ignea 
substantia, splendor et calor: quae in tantum sunt inseparabilia, ut si velis inde splendorem segregare, 
prives mundum sole; et si iterum calorem tentes sejungere, careas sole. In ignea igitur substantia intellige 
Patrem, in splendore Filium, in calore Spiritum sanctum.» (HONÓRIO DE AUTUN, Elucidarium I, 1; 
PL 172, 1110b-1111a); «Cum itaque lux, splendor, calor sit una natura et individua substantia, vocabulo 
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da sua ampliação pelas noções de “esplendor” e “calor”, o mistério da unidade simples 

de três41. 

II.2. Distinção e unidade da luz divina 

A nomeação de Deus como luz intima a percepção da fecundidade no interior do 

Divino e faz, assim, introduzir, no seu seio, a pluralidade do producente e do produzido. 

Prenuncia ainda, pelas suas derivações lexicais, a recondução das pessoas divinas ao 

número de três. A completa inteligibilidade da perfeição deste número parece, porém, 

exceder o domínio de uma teoria da luz, que não explica porque a prodigalidade infinita 

da difusão de si não redunda, afinal, numa infinitude de pessoas divinas, ou, em 

alternativa, na infinitude de uma pessoa só, que, com o seu princípio, consolidasse uma 

unidade binária, ao invés de uma trindade. A perfeição da pessoa produzida, que vem 

alinhada numa emanação suprema, esvazia de sentido a primeira hipótese. De facto, a 

necessidade de uma infinitude numérica de pessoas, como resultado da fecundidade 

infinita, derivaria apenas da imperfeição de cada pessoa, incapaz de por si só albergar a 

infinita natureza comunicada. A perfeição da pessoa produzida, conquanto espelha 

eterna e integralmente o seu princípio, torna, por conseguinte, supérfluas as restantes 

emanações – uma redundância, portanto, que, enquanto sintoma de imperfeição, se 

subtrai da Trindade, pelo que o tracejado da difusão suprema envolve, nos seus termos, 

a negação de um número ilimitado de pessoas divinas42. Este raciocínio reverteria ainda 

a favor de um dualismo pessoal, em exclusão de uma terceira pessoa, se Boaventura, 

todavia, não recuasse, em harmonia com o disposto na Summa Halensis, à filosofia de 

                                                                                                                                               
vero diversa; constat profecto Patris et Filii et Spiritus sancti unam naturam individuamque essentiam, 
dum in eo quod significat quid sit, substantialiter spiritus nominatur; et item in personis diversitatem 
necessariam, dum Pater gignens, Filius nascens, Spiritus sanctus ab utroque procedens praedicatur.» 
PSEUDO-AGOSTINHO, De cognitione verae vitae 10; PL 40, 1014). 
41  «Alia etymologia est: trinitas est unitas trium; et tunc unitas non numeratur, sed significatur ut 
communicabilis a tribus; et quoniam hac unitas est essentialis, ideo importat unitatem essentialem.» (I 
Sent., d. 24, a. 3, q. 2; I, 430b). 
42 «Cum enim sint duo modi nobiles emanandi, per modum naturae et per modum liberalitatis; aut duae 
personae his modis emanantes non perfecte caperent totam producentis virtutis immensitatem, et ita 
essent imperfectae; aut si caperent, aliae superabundarent. Quodsi in divino esse, eo ipso quod 
immensum est, impossibile est, aliquid esse superfluum aut diminutum: necesse est ponere Deum trinum 
et immensum.» (M. Trin. IV, 2; V, 85b). 
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Aristóteles, para dela relevar a designação dos dois modos perfeitos de produção: 

produção por natureza e produção por vontade43. Ora, porque, apesar de integral, a 

geração do Filho cumpre apenas o primeiro modo de produção, é necessário supor, pela 

exigência de perfeição da Divindade, uma segunda emanação, também ela integral, mas 

concretizada, desta feita, pela vontade44. Aos dois modos de produção, aristotelicamente 

definidos, correspondem, assim, na teologia cristã, duas emanações trinitárias que, em 

unidade com a pessoa principial e não principiada, se concertam na divina Trindade. A 

plenitude do número três, conforme a sua conotação simbólica, desvenda aqui uma 

estrutura racional que a fundamenta e, desse modo, reanima. A suficiência das três 

pessoas para a actualização do dinamismo difusivo da Divindade propicia, com efeito, 

quer a rejeição da infinitude de pessoas, quer a rejeição da dualidade de pessoas, 

reconhecendo, pois, a perfeição daquele número como totalidade sem incompletude, 

nem excesso.  

Simultaneamente, porque a eternidade na qual se conjuga o Divino a isso obriga, o 

Filho procede do Pai, segundo o modo de emanação natural, e o Espírito Santo procede 

do Pai e do Filho, segundo o modo de emanação liberal. Congregando o conhecimento 

de si da primeira pessoa divina, o Filho, também pronunciado como Verbo, diz-se 

expressão ou semelhança íntegra do seu princípio, competindo, pois, à natureza divina, 

como, em verdade, a qualquer natureza criada e incriada, o engendramento de uma 

imagem de si que, em Deus, aufere igualdade perfeita por comparação com a sua fonte e 

referente45. Por seu turno, e ao mesmo tempo, o Espírito Santo é espirado como sopro 

de vida comum do Pai e do Filho, vinculados pelo amor unitivo e voluntário que, no 

âmago da vida trinitária, se deixa, desse modo, hipostasiar na terceira pessoa da 

                                                 
43 Cf. ARISTÓTELES, Física, 194b-195b. «Modi autem emanandi perfecte sunt duo tantum, scilicet per 
modum naturae et voluntatis.» (Brevil. I, 3; V, 211b); «[…] productio Filii est per modum perfectae 
naturae, productio Spiritus Sancti per modum voluntatis perfectae […].» (ALEXANDRE DE HALES, 
Summa Theologica I, p. 1, inq. 2, tract. un, q. 4, c. 7; I, 480a). 
44 «Ad illud ergo quod obiicitur, quod Pater dat Filio totum quod potest; dicendum, quod verum est, sed 
non dat omni modo, quo potest.» (I Sent., d. 2, a. un, q. 4; I, 58a); «[...] licet Pater Filium producat 
secundum virtutem suam immensam, ipsum tamen generat, non spirat; et ideo secundum alium modum 
producendi, qui est per spirationem, productio est simul cum Filio alterius personae, pro eo quod illae 
productiones non sunt repugnantes, sed naturaliter coannexae.» (M. Trin. V, 2; V, 96a). 
45 «Similitudo est in origine. Nam sicut Filius per modum naturae procedit per omnia Patri similis, sic 
verbum intellectus a mente procedit per modum naturae per omnia ei simile et aequale; unde dicitur 
mentis conceptus.» (I Sent., d. 27, p. 2, a. 1, q. 4; I, 490a). 
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Trindade46. Descritas como acto cognitivo e como acto amoroso, as duas processões 

harmonizam-se no seio do Divino sem contradição, nem sobreposição. O conhecimento 

de si de Deus, que converge na produção do Filho pelo Pai, não se confunde, em 

verdade, com o amor mutuamente nutrido entre Pai e Filho, que converge na produção 

do Espírito Santo. A distinção que daqui transparece não testemunha, contudo, um real 

antagonismo que tornasse incomportável a convivência das duas hipóstases debaixo de 

uma natureza comum. Com efeito, a íntima articulação das duas pessoas esclarece-se à 

luz de uma teoria do amor que possui como condição da sua possibilidade o 

conhecimento desse bem amado. Por isso, a espiração do Espírito Santo, como amor, 

supõe, na ordem de origem, a geração do Verbo, que, com o Pai, o exala47. 

O modelo cognitivo que aí está, no entanto, delineando o modo de processão do 

Filho atenua-se em face da concepção de uma emanação por natureza, que substitui o 

conceito de emanação por modo de inteligência, em uso, por exemplo, na obra de 

Tomás de Aquino48, conforme a orientação psicologista do tratamento agostiniano da 

Trindade. Lida, pois, a partir do rastro deposto na mente humana, a Trindade confessa, 

em sumo grau de perfeição, o duplo dinamismo que imperfeitamente transcorre as 

criaturas racionais, e que se traduz nas actividades do conhecimento de si e do amor por 

si49. O modus intellectus, que irrompe pela filosofia tomista para pensar a geração do 

Verbo, dá conta, precisamente, do acto cognitivo atribuído à Divindade, por distinção 

relativa ao modus voluntatis, pelo qual procede o amor intradivino. Já Anselmo, de resto, 

antes de Tomás de Aquino e no trilho de Agostinho, entendera a necessidade da 

emanação do Verbo a partir da consideração do Divino enquanto Espírito supremo, o 

                                                 
46 «Dicendum, quod, sicut probatum est supra, necesse est aliquam personam in divinis procedere per 
modum liberalitatis, et illam dicimus Spiritus sanctum. Hanc autem necesse est procedere per modum 
amoris; quia, si ponatur in divinis emanatio per modum voluntatis, necesse est, quod inter omnes sit 
prima et nobilissima. Emanatio autem per modum amoris est huiusmodi, quod patet, si respiciamus, in 
anima.» (I Sent., d. 10, a. 1,q. 2; I, 197b). 
47 «Sicut patet in mente, quod actualis consideratio intellectus non impedit, sed potius inducit, quod 
affectus feratur in bonum cognitum et visum; sic nec generatio Verbi procedentis a mente impedit 
spirationem amoris complectentis utrumque.» (M. Trin. V, 2; V, 96b). 
48 «Ad cuius evidentiam, sciendum est quod, cum in divinis, ut supra ostensum est, sint duae processiones, 
una per modum intellectus, quae est processio verbi; alia per modum voluntatis, quae est processio amoris 
[…].» (TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I, q. 37, a. 1; IV, 387a-387b). O mesmo assunto é 
ainda abordado em: Summa contra Gentiles IV, 23, 3595 (VI, 290b); Summa Theologiae I, q. 27, a. 3 (I, 
158b-149a). Cf. WILKINS, Jeremy, «Human Being as Primary Analogate of Being: Reflections on 
Blanchette’s ‘Key to Metaphysical Science’», The Saint Anselm Journal 2.2 (Manchester, 2005), pp. 
33-34. 
49 AGOSTINHO, De Trinitate IX, 3, 3 (PL 42, 962-963). 
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qual, enquanto espírito, não poderia deixar de se inteligir a si próprio, gerando, por isso, 

uma imagem de si, na qual Deus se exprime e se conhece50.  

Ora, a preferência do Doutor Seráfico pela designação da geração do Filho por 

modo de natureza, em detrimento do modo de inteligência, não o dissocia da via 

agostiniana, à qual, repetidamente, dá voz. O nome “Verbo”, como significante da 

segunda pessoa da Trindade, permanece, em verdade, inscrito num modelo cognitivo, 

enquanto palavra íntima e silenciosa resultante de um processo de conhecimento 

entendido como acto de proferir para si mesmo o objecto cognoscível51. A supressão do 

termo “inteligência” em prol de “natureza” para qualificar a geração do Filho cumpre, 

antes, o propósito de alargar o concurso da inteligência à produção liberal do Espírito 

Santo, não se lhe opondo como produção diferenciada, mas convergindo e sublinhando 

nela o carácter racional da própria vontade52. Porém, ao mesmo tempo que firma a 

omnipresença da inteligência nas processões trinitárias, esta precisão terminológica 

reenvia a filosofia de Boaventura para o primado do “bem difusivo de si” como nome 

divino por excelência, à luz do qual se apreende, efectivamente, como natural a 

produção do Filho. De facto, e em conformidade com uma certa observação de 

Jacques-Guy Bougerol, uma vez que o bem denota a natureza divina, a sua difusão na 

imagem adequada e consubstancial, que descreve o Filho, compete-lhe por natureza e, 

nesse sentido, é dita natural53. A teoria do conhecimento que, na filosofia agostiniana, 

                                                 
50 «Si enim nihil intelligeret: quomodo esset summa sapientia?» (ANSELMO, Monologion 32; Schmitt I, 
51). 
51 «Loqui ad se nihil aliud est quam aliquid mente concipere. Mens autem concipit intelligendo, et 
intelligendo aliud concipit simile alii, intelligendo se concipit simile sibi, quia intelligentia assimilatur 
intellecto.» (I Sent., d. 27, p. 2, a. un., q. 1; I, 482b). 
52 «Ad illud quod obiicitur, quare non procedit aliqua persona per modum rationis; dicendum, quod omnis 
modus producendi nobilis ad istos duos reducitur; quia omne agens aut agit naturaliter, aut per 
voluntatem; – agens enim per violentiam, aut per fortunam est agens imperfectum, et modus producendi 
minus nobilis – unde ratio non distinguitur contra naturam et voluntatem quantum ad modum agendi; et 
ideo non est persona tali modo procedens.» (I Sent., d. 10, a. 1, q. 1; I, 196a). Jean Marie Bissen analisa 
este desvio conceptual que Boaventura opera, em dissonância com a tradição agostiniana acolhida por 
Tomás de Aquino, e em concertação com a filosofia de Alexandre de Hales (cf. supra p. 131, n. 48), na 
qualificação da emanação do Verbo. Cf. BISSEN, Jean-Marie, L’exemplarisme divin selon Saint 
Bonaventure, pp. 117-118. 
53 Esta posição vai de encontro às palavras de Bougerol, quando afirma que «La diffusion est donc en 
Dieu souveraine. Elle produit au sein même de Dieu les personnes par une communication toujours 
actuelle, naturelle parce que la Bonté en lui est sa nature [o itálico é nosso] […].» (BOUGEROL, 
Jacques-Guy, «S. Bonaventure et le Pseudo-Denys l’Aréopagite», Actes du Colloque S. Bonaventure 9-12 
Septembre 1968, Orsay, Études Franciscaines, 1971, p. 104). Na verdade, se, aqui, o conceito de bem 
difusivo dá a pensar a emanação natural, o mesmo figura ainda como princípio da emanação voluntária, 
pois que é em virtude da difusividade do bem que o amor entre dois se comunica a um terceiro. 
Boaventura, de resto, não hesita em supor na base da totalidade das emanações divinas o princípio do bem: 
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fornecera o ponto de partida da reflexão da produção do Verbo vai, assim, dando lugar, 

na filosofia de Boaventura, a uma teoria da imagem que desvenda, em tudo quanto é, o 

princípio actual da emanação da semelhança de si que, parcial ou integralmente, o 

manifesta. Em virtude da sua natural fecundidade, o ser descobre-se, do mais ínfimo ao 

mais elevado grau, correlativo da manifestação, pelo que existir significa revelar-se a si 

mesmo, mas também ao outro54. Extensivo ao ser divino e ao ser criado, o conceito de 

bem esclarece, a partir da sua difusividade inerente, a fecundidade plena de Deus e a 

fecundidade defectiva das criaturas que nele e nelas, perfeita e imperfeitamente, é razão 

da processão da imagem. 

Nesta inflexão da perspectivação do Verbo divino, assim representado sob a 

expressão imagética que se sobrepõe à expressão cognitiva, mitiga-se o pendor 

intelectualista da geração do Filho – programa teológico que se completa na assunção, 

por parte de Boaventura, da teologia trinitária de Ricardo de São Victor. Desvelando a 

estrutura amorosa da Trindade, o filósofo victorino enumera as pessoas divinas 

consoante as três configurações do amor: gratuito, devido e misto. Neste regime, 

portanto, o Pai personifica o amor gratuito, porquanto dá sem receber; o Espírito Santo 

personifica o amor devido, na medida em que apenas recebe; o Filho figura como 

pessoa intermédia da família divina e personifica o amor misto, pois que recebe do Pai, 

ao mesmo tempo que, com ele, dá o Espírito Santo 55 . Linha a linha, Boaventura 

recapitula o texto e o sentido desta plenitude amorosa que atravessa, une (na essência) e 

diferencia (em função da tríplice modalidade do amor perfeito) as três pessoas da 

Trindade56. A ampliação da relação amorosa – usualmente confinada à reflexão da 

origem do Espírito Santo – à definição da totalidade das relações intradivinas faz 

entrelaçar as três pessoas numa comunidade caritativa, que exclui de Deus a noção de 

um amor egocêntrico e supera a noção de um amor mútuo pela consideração da terceira 

pessoa, à qual se comunica a harmoniosa concórdia de dois57.  

                                                                                                                                               
«Sicut autem visionis essentialium ipsum esse est principium radicale et nomen, per quod cetera 
innotescunt; sic contemplationis emanationum ipsum bonum est principalissimum fundamentum.» (Itin. 
VI, 1; 310b). 
54 «Unde Deus dedit virtutem hanc cuilibet rei, ut gignat similitudinem suam et ex naturali fecunditate.» 
(Hexaem. XI, 23; V, 383b). 
55 RICARDO DE SÃO VICTOR, De Trinitate V, 16-19 (PL 196, 961b-963b). 
56 I Sent., d. 2, a. un., q. 4 (I, 57b); Itin. VI, 2 (V, 311a). 
57 «Dicendum, quod dilectio in divinis potest accipi et accipitur necessario essentialiter, notionaliter et 
personaliter: essentialiter, quia quilibet diliget se; notionaliter vero, quia Pater et Filius concordant in 
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As vias que se multiplicam no desvelamento da tríade pessoal intradivina não 

imprimem, por si, uma linha de progressão contínua no pensamento bonaventuriano, 

mas coexistem pacificamente no itinerário do acesso mental à Trindade como hipóteses 

paralelas de ascensão à compreensão do Divino ou modos distintos de apreensão de 

uma mesma realidade trina. De facto, qualquer que seja o ponto de partida da 

consideração de Deus, o ponto de chegada conflui, invariavelmente, na afirmação das 

três pessoas divinas – Pai, Filho e Espírito Santo. 

Os múltiplos modos que Boaventura colhe da tradição filosófico-teológica para 

visar a triplicidade integrada na Trindade divina partilham, no entanto, não apenas de 

igual conclusão, mas ainda de comum alicerce de discernimento das pessoas divinas. Na 

verdade, entrevistas, quer sobre o pano de fundo da leitura psicologizante de Agostinho, 

quer sobre o pano de fundo da teologia do amor, na senda de Ricardo de São Victor, 

quer ainda sobre a concepção do duplo modo de produção perfeita, segundo Aristóteles, 

as três pessoas da Trindade diferenciam-se, não por força da essência, que, com efeito, é 

comum, mas em virtude da origem que faz distinguir a pessoa producente da pessoa 

produzida e a pessoa produzida por um da pessoa produzida por dois. Nesse sentido, o 

Pai diverge do Filho e do Espírito Santo porque de nada procede, enquanto o Filho 

procede do Pai e o Espírito Santo do Pai e do Filho58. O Filho diverge, por sua vez, do 

Espírito Santo, porquanto procede apenas do Pai, enquanto o Espírito Santo procede da 

união do Pai com o Filho. O conjunto destas distinções imprime na Trindade uma 

pluralidade real, que resgata da esfera da simples ilusão a tríade de pessoas divinas, 

desviando-se, assim, da diluição das propriedades pessoais ou da recondução das 

mesmas a meros pontos de vista humanos da contemplação de Deus59. O que, porém, 

converte as pessoas divinas em três não se estende à própria essência divina que, no 

movimento da difusão perfeita, integralmente se comunica do Pai para o Filho e de 

                                                                                                                                               
spirando Spiritum sanctum, quae concordia amor sive dilectio est; personaliter vero, quia ille qui 
producitur per modum perfectae liberalitatis, non potest esse nisi amor sive dilectio.» (I Sent., d. 10, a. 2, 
q. 1; I, 201a). Cf. ainda supra p. 123. 
58  «[...] prima a nulla est, secunda a sola prima per generationem, tertia a prima et secunda per 
spirationem sive processionem [...].» (Brevil. I, 2; V, 210b); «Distinctio per originem est, cum unus 
producit, et alter producitur. Et quemadmodum distinctio per qualitatem vera distinctio est et secundum 
rem, ita distinctio per veram originem vera est distinctio. Sicut enim unus non potest simul esse albus et 
niger, ita non potest unus et idem producere se ipsum. Quoniam igitur in divinis intelligitur esse vera 
origo, ideo intelligitur ibi esse vera distinctio.» (I Sent., d. 34, a. un., q. 1; I, 587b-588a). 
59 «[…] proprietates non solum sunt ratio innotescendi distinctionem, sed etiam distinguendi.» (I Sent., d. 
26, a. un., q. 3; I, 458a). 
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ambos para o Espírito Santo, permanecendo, portanto, una e indiferenciada. Por isso, se 

uma pessoa produz uma outra e, nesse acto, se erige verdadeira alteridade, a substância, 

essa, não é, de novo, criada, mas apenas doada e tornada comum a três, desde a 

eternidade60.  

A Trindade não conforma, assim, uma unidade compósita de substâncias 

individuais, mas determina-se como unidade essencial e inumerável que, pelo seu 

dinamismo intrínseco, se põe numa tríade de hipóstases distinguíveis tão só, mas 

efectivamente, pelos diferentes modos de ser ou de emanar [modi essendi sive 

emanandi]61. Sem ulterior esclarecimento quanto à noção de “modus essendi” como 

critério da distinção das pessoas divinas, somos levados a surpreender na filosofia do 

Doutor Seráfico uma aparente inversão no que concerne a doutrina de Ricardo de São 

Victor, segundo a qual o modus essendi se conjuga no singular, para referir a unidade de 

essência da Trindade, e se contrapõe aos modi existendi que dão conta, esses sim, da 

pluralidade intradivina como de três existências62. Quando, todavia, Boaventura renova 

o sentido da expressão “modus essendi” para, com ela, significar a razão da diferença 

trinitária, não pulveriza a essência, ela mesma, numa triplicidade de substâncias, 

limitando-se apenas a multiplicar os modos como uma única essência existe em cada 

uma das três pessoas: por si, por geração e por espiração63. Em rigor, a divergência que 

parece cindir as posições assumidas pelos dois autores medievais esmorece perante a 

                                                 
60 «Quoniam enim suppositi est agere per formam, personae est producere et produci, non naturae, sed 
naturae est per productionem communicari [...].» (M. Trin. II, 2; V, 65b). 
61 Brevil. I, 4 (V, 213a-213b). 
62 «Quia sunt ibi plures habentes unum et indifferens esse ex differenti proprietate, unitas itaque ibi est 
juxta modum essendi, pluralitas juxta modum existendi. Unitas essentiae quia unum et indifferens esse, 
plures personae quia plures existentiae.» (RICARDO DE SÃO VICTOR, De Trinitate IV, 19; PL 196, 
943a). Alberto Magno acompanha esta linha de raciocínio em ALBERTO MAGNO, Super I 
Sententiarum, d. 23, B, a. 2 (XXV, 585b). Tomás de Aquino, diversamente de Boaventura, chega a 
adoptar a terminologia de Ricardo de São Victor, distinguindo as três pessoas da Trindade segundo 
diferentes modi existendi: «[…] licet eadem natura sit Patris et Filii et Spiritus sancti, non tamen eumdem 
modum existendi habet in tribus, et dico modum existendi secundum relationem.» (TOMÁS DE 
AQUINO, Quaestiones de potentia, q. 3, a. 15; XX, 85). Sobre este tópico, cf. KELLY, Louis, The 
Mirror of Grammar. Theology, Philosophy and the Modistae, Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 
2002, p. 46. 
63 «[…] est tamen ibi vere unitas et pluralitas, et tantum est in unitate, quantum in pluralitate, sed non tot 
modis. Et quia fides non tantum est respectu essentiae vel magnitudinis, sed etiam modi essendi, patet 
quod obiicitur, quod non tantum credit qui credit unam personam, quantum qui credit plures.» (I Sent., d. 
19, p. 2, a. un., q. 1; I, 356b). Boaventura lançaria, deste modo, as bases para a afirmação das pessoas 
trinitárias como diferentes modi essendi que Olivi e Duns Escoto desenvolvem nas suas obras. Sobre o 
conceito de modi essentiae nestes dois autores, cf. DAVENPORT, Anne Ashley, Measure of a different 
greatness. The intensive infinite 1250-1650, Leiden / Boston / Köln, Brill, 1999, pp. 240-306. Aqui, 
porém, não é avaliado o possível contributo bonaventuriano para a definição do sentido da expressão. 
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observação da sinonímia que Boaventura estabelece, neste contexto, entre “modus 

essendi” e “modus emanandi”, porque é, precisamente, na senda de Ricardo de São 

Victor, que o autor de Breviloquium apoia a distinção das pessoas divinas nos modos de 

emanar ou de origem [modus originis], relegando-se, portanto, a contenda para a mera 

equivocidade da noção “modus essendi”. Com efeito, ali onde o modo de ser é sinónimo 

de um modo de emanar, a distinção ocorre, não em função de uma variação da 

qualidade da essência, mas segundo as relações que se tecem na actividade da difusão 

intradivina. As pessoas trinitárias diferem, pois, entre si, pelas relações interpessoais 

que as constituem e, assim, o Pai não se distingue senão como aquele que gera o Filho, 

e o Filho como aquele que é gerado pelo Pai, e o Espírito Santo como aquele que é 

espirado por ambos. As relações de paternidade, filiação e espiração individualizam, por 

conseguinte, as pessoas divinas que, não obstante, são uma única e mesma substância, 

em consonância com a matriz monoteísta da teologia cristã. A categoria da relação que, 

para Aristóteles, predicava acidentalmente o ser, inscreve-se no âmago da Divindade, 

libertando-se aí, no entanto, do seu carácter de imperfeição, ao apresentar-se como 

relação intrínseca. É que, em verdade, a alteridade à qual se ordena o Divino, enquanto 

generosidade absoluta, significa uma omnímoda mesmidade quanto à essência. Se, 

então, Boaventura colhe do filósofo grego um certo sentido da relação como respectus 

ad aliquid64 ou referência a um término, a transferência do conceito para Deus não se 

processa, porém, sem a acentuação da igualdade absoluta, ou perfeita indiferença, entre 

os seus dois pólos e a afirmação, por esta via, do carácter independente e necessário 

dessa relação65.  

O desvelamento da natureza relacional de Deus, tal como a ponderação da sua 

natureza difusiva, não vincula forçosamente a Divindade ao mundo, mas faz introduzir 

nela a pluralidade de pessoas interligadas e, no entanto, simultaneamente, diferenciadas 

pelas relações intradivinas. São estas, de resto, que definem as propriedades individuais 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque na indiferença de uma essência que se diz 

comum, subsiste apenas como próprio do Pai a sua referência ao Filho (pela qual lhe 

comunica a essência), e como próprio do Filho a sua referência ao Pai (pela qual lhe é 
                                                 
64 ARISTÓTELES, Categorias, 6a-8b. 
65 Cf. supra p. 124, n. 24. Em rigor, Miguel Oltra concebe a categoria bonaventuriana da relação na sua 
fórmula aristotélica, mas não sem dela depurar a imperfeição e dependência na sua aplicação a uma 
Divindade isenta de quaisquer acidentes. Cf. OLTRA, Miguel, «Doctrina trinitaria en San Buenaventura», 
in BOAVENTURA, Obras de san Buenaventura V, Madrid, Bernardo Aperribay / Miguel Oromi / 
Miguel Oltra (ed.), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 19462, p. 17. 
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comunicada a essência segundo a natureza), e como próprio do Espírito Santo a sua 

referência à unidade do Pai com o Filho (pela qual lhe é comunicada a essência segundo 

a vontade)66. A noção de pessoa descobre-se, assim, pela mão do cristianismo, e a partir 

da sua leitura no interior de uma teologia trinitária, inseparável da categoria da relação 

que, com efeito, a define e individualiza. Afinal, a constituição da singularidade pessoal 

supõe a invocação do outro (ainda que substancialmente mesmo, no caso da Divindade). 

Fora, de facto, da concepção de uma Divindade intrinsecamente relacional, torna-se 

inviável a confirmação da estrutura amorosa de Deus ou da sua nomeação como bem, 

atendendo à transitividade subscrita por tais conceitos que possuem, como condição de 

possibilidade da sua actualização, um número mínimo de duas pessoas e, como 

condição de perfeição, o número suficiente de três67. 

Ora, o número que, deste modo, se deixa entranhar no Divino – não para dividir a 

sua essência, mas para enumerar as pessoas trinitárias – permite, por vez primeira, 

incluir a ideia de ordem no interior da própria Divindade sumamente simples. Como 

concertação de uma pluralidade, a ordem desvenda-se tão somente ao nível das três 

pessoas divinas, que se dispõem, enquanto múltiplas, numa sucessão lógica e não 

temporal determinada por uma distinção de origem, segundo a qual se diz que uma 

pessoa procede de outra, e não por uma distinção de duração, pela qual se julgariam 

anteriores e posteriores as pessoas producentes e produzidas. A simultaneidade da 

difusão intradivina impede, com efeito, o delineamento de uma sequência cronológica 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo que, em rigor, desde a eternidade produzem e/ou 

são produzidos68. Efectivamente, do calor e do esplendor irradiados à eterna fonte 

luminosa não se traça qualquer encadeamento temporal, não obstante a distinção que 

lhes subjaz segundo aquela ordem que antepõe a origem ao originado69. 

                                                 
66 «Nam omnis relatio distinguit aliquo modo ab alio, et ita est aliquo modo proprietas. Similiter omne 
quod distinguit, aliquo modo importat relationem, ergo omnis relatio proprietas, et omnis proprietas 
relatio. Sed omnis notio est proprietas vel relatio: ergo omnis notio est proprietas et similiter relatio. Et ita 
extenso nomine sunt aequalia; ideo idem est numerus et eadem ratio assignandi numerum in omnibus istis 
nominibus.» (I Sent., d. 26, a. un, q. 4; I, 460b-461a). 
67 A perfeição do número três foi já aqui reconhecida. Cf. supra p. 130. De facto, não há amor perfeito 
sem três elementos envolvidos, nem bem supremo que não se difunda segundo todas as modalidades 
perfeitas de difusão: por natureza e por vontade. 
68 «[...] simultas aeternitatis excludit ordinem prioris et posterioris, non tamen ordinem originis. Cum 
autem dicitur, quod trinitas ponit ordinem, non intelligitur de ordine prioritatis et posterioritatis, sed de 
ordine originis et emanationis naturalis, iuxta quod dicit Augustinus, quod ‘est ibi ordo, non quo alter 
prior, alter posterior, sed quo alter ex altero’.» (M. Trin. V, 2; V, 95a). 
69 Cf. supra p. 125, n. 28. 
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Ora, a incontornável dimensão relacional da luz, por nós assinalada desde o 

princípio, e que, para Agostinho, servira de mote da reflexão em torno da relação entre 

Deus e a alma humana, e que, para o Pseudo-Dionísio, fornecera a metáfora da relação 

entre Deus e a criação, encerra-se aqui na interioridade do ser divino para dar conta, 

primeiramente, das relações que vinculam e distinguem as pessoas da Trindade entre si. 

Por isso, uma filosofia que aprecia todos os semblantes e consequências da nomeação 

de Deus como luz cede, necessariamente, a uma concepção trinitária do Divino que, 

como eterno dinamismo de difusão, não pode senão lançar-se na eterna aventura das 

produções trinitárias. 

Na univocidade que aufere quanto ao termo “bem”, enquanto difuso, a luz irrompe 

como princípio das emanações pessoais que, à maneira de perfeitas irradiações, colhem, 

como esplendor e como calor, a luminosidade integral da sua fonte. Ao risco de 

politeísmo, no qual incorre uma definição de Deus como Trindade, Boaventura 

responde com a afinidade entre o vigor, o esplendor e o calor da luz desvelada no seu 

vestígio mundano – o sol – neles vislumbrando o rastro de uma triplicidade 

indiferenciada segundo uma mesma natureza luminosa que os atravessa e que deles faz 

um único sol.70  

Ora, é ainda na superfície desta imagem que Boaventura vê espelhar-se o 

dinamismo da circumincessão divina, pela qual se diz a mútua imanência das pessoas 

trinitárias. Mercê da unidade substancial das três pessoas da Trindade, afirma-se, com 

efeito, que o Pai está no Filho e no Espírito Santo, que o Filho está no Pai e no Espírito 

Santo e que o Espírito Santo está no Pai e no Filho, sendo que “estar em” significa, de 

facto, comungar de uma mesma essência ou “ser consubstancial a”71, à semelhança 

daquela intimidade segundo a qual o vigor solar se diz simultaneamente esplendoroso e 

ardente, o esplendor se diz simultaneamente vigoroso e ardente, e o calor se diz 

simultaneamente vigoroso e esplendoroso 72 . Na luz, porventura, a absoluta 

                                                 
70 «Sicut iste sol cuncta vivificat, cuncta illustrat, cuncta calefacit; et sicut ista tria: vigor, splendor, calor, 
sunt unus sol, et tamen habent distinctionem nec sunt tres soles; sic Pater et Filius et Spiritus sanctus unus 
Deus.» (Hexaem. XXI, 2; V, 431b). O termo «vigor» substitui, neste contexto, o termo «lux», que no 
entanto, se deixa por ele permutar enquanto princípio luzente. 
71 «[…] significat hoc quod est esse in Patre idem quod est esse Patri consubstantialem. (I Sent., d. 19, p. 
1, a. 1, q. 4; I, 350a). 
72 «Et sicut vigor est splendens et calens, splendor est vigens et calens, calor vigens et splendens in isto 
sole visibili; sic Pater est in se et in Filio et in Spiritu sancto, et Filius est in Patre et in se et in Spiritu 
sancto, et Spiritus sanctus est in Patre et in Filio et in se secundum rationem circumincessionis, quae notat 
identitatem cum distinctione.» (Hexaem. XXI, 2; V, 431b). 
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interpenetração dos seus elementos concede-lhe um signo de unidade que a arquitectura 

gótica soube acolher na sua simbologia73, e que traduz aquela essência comummente 

possuída por três hipóstases distintas. Adaptando ao seu fim doutrinário, Boaventura 

apropria-se da metáfora pseudo-dionisiana das múltiplas luzes – que, embora diversas 

entre si quanto à origem de onde se difundem, se manifestam indiscerníveis no espaço 

da sua propagação – para com ela esclarecer o conceito da circumincessão74. A literal 

nomeação de Deus como luz não admite, todavia, a conjugação do termo no seu plural, 

pela qual se poderia induzir uma tríade de deuses. No âmbito de uma semântica da luz, 

portanto, a Trindade expressa-se com maior conveniência na trilogia 

luz / esplendor / calor, pela coetaneidade que entre si sustentam, do que na poliarquia de 

luzes, por entre as quais nenhuma relação de produção se dá. 

Por seu turno, o dinamismo próprio do Divino, significado na noção de luz, 

empresta à ideia bonaventuriana de circumincessão um semblante que a expressão latina 

“circuminsessio” (circum-in-sedere) se esqueceu de traduzir do termo grego 

“perichoresis” e que o Doutor Seráfico, de algum modo, recupera, com o termo 

“circumincessio” (circum-in-cedere). De facto, o que distancia o verbo “cedere”, ou 

avançar, do verbo “sedere”, ou estar sentado, é, precisamente, a actividade que denota, 

por contraposição a uma noção de repouso inscrita no segundo termo75. Por isso, mais 

do que a afirmação da mútua imanência das três pessoas entre si, a circumincessão 

descreve a circular interpenetração das três hipóstases em virtude de uma essência em 

eterna comunicação interpessoal. Imutável e intemporal, a actividade pericorética 

configura, pois, a vivacidade das relações intradivinas que estão definindo e originando 

as pessoas trinitárias, e pelas quais a natureza de Deus se está interiormente 

                                                 
73 Cf. supra Primeira Parte. 
74 «Et huius simile, quamvis perfecte non possit in creatura inveniri, tamen Dionysius ponit exemplum in 
luminibus, quae multa sunt in eodem aëre inconfusa; et huius signum est, quia, quando luminare aufertur, 
secum trahit lumen suum, nihil de aliis convellens. Et ratio huius est, quia lumina in aëre non 
distinguuntur penes id in quo.» (I Sent., d. 19, p. 1, a. un., q. 4; I, 349b). Jacques-Guy Bougerol salienta o 
renovado alcance que Boaventura extrai da metáfora pseudo-dionisiana, ao conduzi-la da mera ilustração 
da ausência de partes no Divino à ilustração da confluência entre a distinção de pessoas e a igualdade de 
essência. Em verdade, o texto do filósofo grego, aqui citado por Boaventura, enquadra-se já no intuito de 
pensar a diferença trinitária sob a indivisa unidade essencial. Cf. BOUGEROL, Jacques-Guy, «S. 
Bonaventure et le Pseudo-Denys l’Aréopagite», pp. 42-43.  
75  Miguel Oltra e Lucas Mathieu dão conta da nuance significativa que demarca a concepção 
bonaventuriana da circumincessio da sua acepção latina perfilhada na forma sintáctica da expressão 
«circuminsessio». Cf. OLTRA, Miguel, «Doctrina trinitaria en San Buenaventura», pp. 41-42; 
MATHIEU, Luc, «Circumincessio», Lexique Saint Bonaventure, pp. 33-34. 
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difundindo76. O que, à letra, significa “dança em coro”, segundo a leitura de José Rosa, 

desvenda, em verdade, o dinamismo intrínseco e concertado de uma Divindade que 

continuamente se ilumina e se aquece, que o mesmo é dizer, que continuamente ilumina 

e é iluminada, aquece e é aquecida.  

II.3. A apropriação da luz às três pessoas da Trindade 

Se pelo nome “luz” a Divindade se deixara exprimir no seu alento difusivo, é 

ainda na sombra do signo do “bem” que, nesse contexto, irrompe e se dá a pensar, por 

força da estreita afinidade semântica que com ele tece. O bem, com efeito, protagoniza a 

nomeação da divina Trindade para nela descrever a generosa comunicação da essência, 

pela qual a unidade abraça três pessoas distintas. Princípio, por conseguinte, das 

processões trinitárias, o bem não se deixa, porém, triplicar dentro do seu campo 

semântico, de modo a dar conta da pluralidade que, pela sua mão, se introduz no Divino, 

ao contrário da luz que, sob as noções familiares “esplendor” e “calor”, se desdobra 

numa multiplicidade de significados que, partilhando embora da mesma natureza 

luminosa, se diferenciam segundo nuances de sentido distintamente apropriáveis a cada 

uma das pessoas da Trindade. É certo que na recuperação bonaventuriana – a partir de 

diversos momentos da história da filosofia medieval – de uma tríplice consideração do 

amor – na sua dimensão difusiva, metamorfoseante e unitiva 77  – se entrevê o 

desaguamento do conceito de bem numa pluralidade de aspectos facilmente 

                                                 
76 O conceito de circumincessio que aqui se joga não difere daquele que vem vivamente descrito no artigo 
de José Rosa – «Da Relacional Antropologia Franciscana» – a propósito da filosofia de João Duns Escoto 
e da Escola Franciscana em geral: «No caso das pessoas divinas, a expressão própria para dizer isto é a 
circuminsessio (circumincessão), quer dizer, o movimento pericorético ou ‘dança em coro’ na qual as 
‘figuras divinas’ emergem umas das outras (geração, processão, espiração activa e passiva), como se 
houvesse na Trindade numa contínua «ebulição interna», uma vida ekstática e nunca estática.» (ROSA, 
José, «Da Relacional Antropologia Franciscana», João Duns Scotus (1308-2005). Homenagem de 
scotistas lusófonos, Luis A. de Boni (org.), ediPUCRS et alii, Porto Alegre / Bragança Paulista, 2008, pp. 
287). 
77 «[…] [Dilectio est] vim amoris diffusivam, unitivam et transformativam [...]». (Brevil. VI, 9; V, 274a). 
Em Apologia Pauperum, Boaventura identifica as fontes de cada uma das definições de amor: «[…] 
‘amor, ut dicit Dionysius, vis est unitiva’ […]. Ipse etiam amor, ut dicit Hugo, vis est transformativam. 
[…] Idem nihilominus amor, ut dicit Richardus, est vis liberaliter diffusiva.» (Apol. paup. IV, 2; VIII, 
252b-253a). Cf. PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 14 (PG 3, 713a); HUGO DE SÃO 
VICTOR, De arrha animae, Confessio (PL 176, 968b); RICARDO DE SÃO VICTOR, De Trinitate III, 2 
(PL 196, 916c-917b); IDEM, op. cit. V, 16 (PL 196, 961b-961d). 
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reconduzíveis às figuras do Pai (de onde todas as pessoas divinas emanam), do Filho (na 

sua configuração ao Pai e na sua configuração ao homem) e do Espírito Santo (enquanto 

vínculo entre Pai e Filho)78. Contudo, e ainda que Boaventura atribua ao Pai e ao 

Espírito Santo os diferentes semblantes do bem que se lhes adequam – bem difusivo e 

bem unitivo, respectivamente –, descuida, porém, a aplicabilidade desse mesmo nome 

ao Filho. O bem metamorfoseante que, com pertinência, retrataria a propriedade do 

Filho na sua dupla configuração ao Pai e à criação, reserva-o, no entanto, Boaventura 

para a criatura no seu percurso até Deus, como força de gradual assimilação à perfeição 

divina. No escopo da obra bonaventuriana, portanto, o bem permanece o fundo 

dinâmico a partir do qual se desdobram as duas emanações trinitárias, mas revela-se, em 

si mesmo, insuficiente na conotação das especificidades das três pessoas divinas. Neste 

cenário, ganha particular preponderância a nomenclatura associada à luz, por conseguir 

conjugar o sentido primordial de uma difusão necessária com uma riqueza semântica 

que lhe permite diferenciar-se em consonância com as distinções das pessoas da 

Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo assumem, por isso, e por diversas vezes, na obra 

do Doutor Seráfico, as designações de luz, esplendor e calor, respectivamente, a partir 

das quais se singularizam aqueles cuja natureza luminosa é una79. O conceito de luz, em 

si mesmo e nas suas plurais derivações, possibilitará, assim, nomear, não apenas o 

Divino na sua energia trinitária, mas ainda cada uma das pessoas da Trindade naquilo 

que delas faz três (propriedades) e naquilo que delas faz um único Deus (essência). 

De facto, se, por entre a luz, o esplendor e o calor, flui uma mesma natureza 

luminosa, por eles se exprime a indistinta unidade divina. Mas, como a luz, o esplendor 

e o calor se distinguem, nas relações de emanação que entre si estabelecem, por eles se 

exprimem as propriedades do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Detenhamo-nos, por 

agora, na primeira pessoa da Trindade, conforme se deixa espelhar no nome “luz” que 

especificamente se lhe apropria. Este nome retém da sua etimologia – “lux” – o sentido 

atrás prescrito de uma fonte a partir da qual a luminosidade se espraia80. Ora, o que 

                                                 
78 O bem, no seu semblante difusivo, indicia, com efeito, a plenitude fontal do Pai. O nome é, todavia, 
apropriado ao Espírito Santo enquanto vínculo unitivo entre Pai e Filho: «Prima appropriata sunt unitas, 
veritas, bonitas. Attribuitur unitas Patri, quia origo; veritas Filio, quia imago; bonitas Spiritui Sancto, 
quia connexio.» (Tripl. via III, 7, 12; VIII, 17a). 
79 Diversos são os lugares, no interior da obra do Doutor Seráfico, onde a constelação lux / splendor / 
calor é chamada a significar a Trindade divina, nomeadamente: Hexaem. XI, 14 (V, 382a-382b); Hexaem. 
XIII, 22 (V, 391a); Hexaem. XXI, 2 (V, 431a-431b); Tripl. via III, 7, 11 (VIII, 17a). 
80 Cf. supra p. 115.  
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precisamente distingue o Pai no interior da família divina é a sua “plenitude fontal” 

[fontalis plenitudo] – expressão que colhemos directamente dos textos bonaventurianos 

e que descreve a fecundidade daquela pessoa que, não sendo por ninguém produzida, 

produz todas as outras pessoas divinas81 . Como princípio absoluto das emanações 

trinitárias, o Pai diz-se, portanto, luz, clarificando-se assim na sua força difusiva, pela 

qual comunica a sua essência e, desse modo, origina o Filho e, com ele, o Espírito Santo. 

Se a tradição cristã associou recorrentemente a luz à natureza manifestativa do Filho, 

Boaventura é, porém, claro no reenvio do nome à figura do Pai sob a noção de uma 

natureza que apelida de multiplicativa, num esforço evidente de estender a terminologia 

da luz a todas as pessoas da Trindade: 

“Ao que se objecta, que o Filho é luz [lux]; deve dizer-se que a luz tem em 
si a natureza de manifestar; e por isso diz respeito ao conhecimento e é 
apropriada ao Filho; e tem em si a força de multiplicar ou gerar esplendor; e 
por isso é apropriada ao Pai.”82 

Adivinha-se, assim, a ampliação da luz à descrição das três pessoas divinas – tese 

que se perfaz aquando da afirmação do Espírito Santo como calor –; ao mesmo tempo 

que a correlatividade entre a luz, a difusão e o Pai se confirma. 

Quando, no entanto, nos Commentaria, a inascibilidade irrompe com particular 

relevo enquanto propriedade imputada ao Pai, a tónica difusiva, que, tanto na noção de 

“fecundidade fontal”, quanto no conceito de luz, se encerra e se dá a pensar, parece 

então diluir-se. Em rigor, numa primeira abordagem, Boaventura releva do termo 

“inascibilidade” o seu sentido negativo, porquanto significa a privação de origem 

pessoal que caracteriza o Pai, não gerado por uma qualquer pessoa primordial83. A 

inascibilidade nega, na verdade, ao Pai a sua relação a um princípio hipotético do qual 

emanasse, interrompendo, deste modo, a regressão infinita na ordem das origens. Aqui, 

portanto, a via negativa serve o esclarecimento da diferença que distingue o Pai do Filho 

e do Espírito Santo, segundo um sentido que a palavra “luz” – centrada na relação com 

o procedente, e sem referência explícita a uma suposta – perfilha.  

                                                 
81 «Si autem dicatur primum per privationem originis, quia scilicet a nullo oritur; sic ratio primitatis 
principaliter residet circa personam Patris, ratione cuius est in ipso fontalis plenitudo ad productionem 
omnium personarum.» (M. Trin. VIII; V, 115a). 
82 «Ad illud ergo quod obiicitur, quod Filius est lux; dicendum, quod lux habet in se naturam manifestandi; 
et ita respicit cognitionem et appropriatur Filio; habet in se vim multiplicandi sive generandi splendorem; 
et ita appropriatur Patri.» (I Sent., d. 9, dub. 7; I, 190b). 
83 «[…] innascibilis dicit per privationem prioris […]» (I Sent., d. 13, dub. 4; I, 240b). 
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Enquanto, todavia, o conceito de inascibilidade predica negativamente o Pai, tal 

não poderá, diz-nos Boaventura, distinguir o Pai, porque a privação de relação aí 

denotada atribui-se, em rigor, à própria essência ingénita e indistinta do Divino84. Ora, 

se, para Tomás de Aquino, esta perspectiva negativa compõe a leitura completa do 

termo “inascibilidade”, como bem sublinhou Zachary Hayes85, Boaventura adita-lhe 

uma perspectiva positiva suplementar, arrancando ao sentido da inascibilidade do Pai a 

posição de uma fecundidade plena e fulgurosa, pela qual se diz princípio pessoal 

absoluto das processões intradivinas86. A referência negativa a uma origem descobre-se, 

aqui, vertida na referência positiva ao consequente que dele procede, pelo que a 

associação entre a luz e o Pai, que se vira fracturada sob a égide da inascibilidade, 

revivifica-se, sob esta sua segunda acepção, pela qual se diz a virtude produtiva daquela 

pessoa que por nada foi produzida. A correlação entre as duas dimensões da 

inascibilidade torna-se, em verdade, inteligível a partir da sua permutabilidade com a 

noção de primazia, a qual vai avançando sobre o texto bonaventuriano, e destronando a 

expressão “bem difusivo” do seu protagonismo na nomeação apropriável ao Pai, numa 

manifesta reverência à sentença do Liber de Causis, à altura atribuído a Aristóteles, que 

confere à primazia a força manancial87. Não assinalaríamos, no entanto, com Théodore 

de Regnon, uma cabal substituição, na filosofia bonaventuriana, do conceito de bem 

pelo de primazia – tese defendida, mas insuficientemente desenvolvida pelo 

                                                 
84 «Quidam enim dixerunt, quod ingenitus solum dicit relationis privationem; et illud solum sufficit ad 
hoc quod dicatur notionaliter, quoniam privatio potest esse principium distinguendi et innotescendi, sicut 
ovis non signata a signata. […] Sed ista positio non potest stare, quia pura negatio nec distinguit nec dicit 
nobilitatem: non distinguit, nam negatio relationis dicitur de essentia […].» (I Sent., d. 28, a. un., q. 1; I, 
496a-496b). 
85 «To speak of the Father as innascible or unbegotten seems at first glance to be a purely negative way of 
defining the property of the first person; and so it had appeared to Aquinas. But in Bonaventure’s view, 
innascibility is not a mere negation; for it involves both a negation and a positive aspect. Negatively, it 
affirms a lack of origin. But to exist as one who has no origin is to be first in an absolute sense, and to 
exist as first is the highest of all perfections. Here again we encounter Bonaventure’s concept of primacy. 
That person in God who is first is the fontal fullness; precisely as the person who is innascible, He is the 
highest source of all the immanent and the external productions.» (HAYES, Zachary, «Introduction», in 
BONAVENTURE, Disputed Questions on the Mystery of the Trinity, Zachary Hayes (introd. and transl.), 
New York, Franciscan Institute, 1979, p. 41). 
86 «Ratione primitatis persona nata est ex se aliam producere; et voco hic primitatem innascibilitatem, 
ratione cuius, ut dicit antiqua opinio, est fontalis plenitudo in Patre ad omnem emanationem […].» (I 
Sent., d. 2, a. un., q. 2; I, 54a). 
87 «Omnis causa primaria plus est influens super causatum suum quam causa universalis secunda.» (Liber 
de Causis I, 1; in Die pseudoaristotelische Schrift über das reine Gute, bekannt unter dem Namen Liber 
de causis, Otto Bardenhewer (ed.), Freiburg, Herder, 1982); «Movet etiam verbum Philosophi, qui dicit, 
quod principia quanto sunt priora, tanto potentiora – et quod causa prima plus influit – et quae simpliciter 
prima, summe habet influere per omnem modum.» (I Sent., d. 27, p. 1, a. un., q. 2; I, 471a). 
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comentador88 –, ainda que Breviloquium, como realça Emmanuel Falque, omita uma 

efectiva reflexão em torno do bem89. De facto, na designação da difusividade essencial 

do Divino, o nome “bem” não se deixa nunca ofuscar por qualquer outro predicado, 

como podemos confirmar no capítulo sexto de Itinerarium mentis in Deum, onde o bem 

se consagra, em definitivo, como o nome próprio da divina Trindade. Sem, por 

conseguinte, anuirmos à radicalidade da posição de Regnon, identificamos, não uma 

rigorosa supressão do bem em prol da primazia, mas sim uma prevalência do conceito 

de primazia na apropriação ao Pai dessa fecundidade – até agora registada sob a noção 

de bem –, e a relegação do predicado “bem” para a apropriação pelo Espírito Santo na 

sua dimensão unitiva.  

Na verdade, enquanto primeiro, o Pai não apenas se afirma, com o bem difusivo, 

como princípio dos seus consequentes ou emanações eternas, mas nega, para lá do bem, 

a origem pessoal que dele faria um segundo ou, por outras palavras, uma pessoa 

produzida. Neste âmbito, de resto, a intersecção das duas perspectivas – positiva e 

privativa – descortinadas na ideia de inascibilidade estreita-se a tal ponto que se torna 

impossível destrinçá-las mediante a compreensão da privação de origem como condição 

necessária da fecundidade plena do Pai. É que, parafraseando Boaventura, o Pai só gera 

e espira porque ele próprio não foi gerado, nem espirado90. Neste passo, assinalaria 

Ewert Cousins uma das mais marcantes ilustrações do princípio da “coincidentia 

oppositorum” que, segundo o autor, atravessa e fundamenta todo o pensamento do 

Doutor Seráfico91. Em rigor, porém, nenhuma oposição real se dá, pois que do Pai não 

se diz que é e não é gerado e espirado, mas que, não sendo gerado, nem espirado, gera e 

espira – uma posição que não comporta em si qualquer contradição efectiva, mas que, 

pelo contrário, se harmoniza perfeitamente mediante a compreensão de que a vida que o 

Pai comunica ao Filho e ao Espírito Santo não lhe devém de um outro, mas é ele a fonte 

plena de onde esta emana. A afirmação de que o primeiro (ou aquele que não é segundo 

                                                 
88 REGNON, Théodore de, Etudes de théologie positive sur la Trinité II, Théorie scolastiques, Paris, 
Victor Retaux, 1892, p. 466. 
89 FALQUE, Emmanuel, L’entrée de Dieu en théologie, p. 85. 
90 «Unde prima persona, quia est innascibilis et inspirabilis, generat et spirat […].» (I Sent., d. 2, a. un, q. 
4; I, 57b). 
91 «This the Father begets precisely because he is unbegotten. Such a mutual interpenetration, which is a 
mutual affirmation, is an example of the type of coincidence of opposites we described above as 
characteristic of Bonaventure’s thought.» (COUSINS, Ewert, «Bonaventure and the coincidence of 
opposites. Response to critics», Theological Studies 42 (Milwaukee, 1981), p. 288). 
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relativamente a outro) principia aproxima-se, portanto, com maior conveniência, do 

lado do juízo tautológico do que do lado do juízo contraditório. Ao antagonismo, 

sublinhado por Cousins, entre a inascibilidade e a fecundidade concertadas na pessoa do 

Pai92, responderíamos, assim, com o aprofundamento do significado do próprio conceito 

de inascibilidade em Boaventura, o qual não nega, mas inversamente, inclui, como 

verificámos, o sentido da fecundidade93. 

Inascibilidade ou primazia partilham, por conseguinte, com a luz, o sentido de um 

dinamismo originário que, enquanto tal, inteiramente se refere ao consequente que dele 

emana, porque a iluminação, enquanto acto intrínseco da luz, denota uma pura 

transitividade prospectiva para o esplendor e o calor produzidos, sem observância de 

uma relação retrospectiva que a referisse a uma autoridade logicamente anterior. Da luz 

diz-se, com efeito, que ilumina ou que é fonte da iluminação, mas nunca que é, ela 

própria, iluminada, que o mesmo é dizer que aquele que luz lança de si a sua 

luminosidade a outro, mas não é por outro iluminado. E, portanto, segundo o mesmo 

encadeamento argumentativo, do Pai diz-se que gera e que espira, mas nunca que é, ele 

próprio, por outro, gerado ou espirado.  

Quando Boaventura, todavia, mergulha na perscrutação da propriedade pessoal do 

Pai, os nomes “inascibilidade”, “primazia” e “plenitude fontal” dão lugar ao nome 

“paternidade”. Aqueles manifestam e dão a conhecer o Pai na sua especificidade, mas, 

segundo dissemos e aqui repetimos, a propriedade pessoal distingue a pessoa de todas 

as outras e diz uma relação, porque só a relação diferencia efectivamente as três pessoas 

da Trindade. Ora, duas relações vêm implícitas na fecundidade aí denotada e atribuída 

ao Pai: a paternidade, pela qual dá o Filho, e a espiração, pela qual dá o Espírito Santo. 

Na relação de espiração do Espírito Santo, o Pai, contudo, não se distingue do Filho 

com quem espira, pelo que, de entre as relações que o Pai entretece no seio da vida 

trinitária, resta-lhe como própria e exclusiva a relação de si ao Filho, ou seja, a 

paternidade94. Assim, o Pai define-se pela eterna abertura ao Filho, numa incessante 

                                                 
92  «The coincidence of opposites which operates throughout his system is ultimately rooted in his 
affirming the coincidence of innascibility and fecundity in the Father.» (COUSINS, Ewert, Bonaventure 
and the coincidence of opposites, Chicago, Franciscan Herald Press, 1978, p. 104). 
93 Na crítica que desfere contra o princípio da «coincidentia oppositorum», relevado por Ewert Cousins 
da filosofia bonaventuriana, Camille Bérubé trata, justamente, de dissolver as oposições reais que, no 
contexto originário da obra do Doutor Seráfico, nunca terão efectivamente existido. Cf. BÉRUBÉ, 
Camille, «Symbolisme, image et coincidence des contraires chez saint Bonaventure», Collectanea 
Franciscana 50 (Roma, 1980), pp. 242-247.  
94 I Sent., d. 28, a. un., q. 3 (I, 503a-503b). 
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comunicação da essência que está constituindo a segunda pessoa da Trindade. O 

primeiro traz, afinal, consigo a inerente referência ao segundo, e a luz traz, afinal, 

consigo a inerente referência ao esplendor dele difundido. Em rigor, é a geração pela 

qual emerge o Filho que põe o Pai como pessoa trinitária. Ele não é, à maneira da 

consideração tomista do Pai, sublinhada por Emmanuel Falque, “pólo estático” do qual 

arranca o dinamismo produtivo, estando antes intrinsecamente embrenhado e 

indiferenciado da sua actividade de geração do Filho 95 . Boaventura é, de resto, 

inequívoco na afirmação de que o Pai é “Pai porque gera” [Pater, quia generat]. A 

direcção ao Filho, entendida como natural fecundidade, é-lhe, por isso, constitutiva, 

como é constitutivo da luz a sua direcção ao esplendor. Que a propriedade pessoal se 

cifra numa relação inter-trinitária, já o havíamos indicado. Que a paternidade designa a 

propriedade pessoal do Pai e a relação deste ao Filho, é o que aqui se torna, por fim, 

explícito96. Entre a acção de ser Pai e a acção de gerar o Filho não cabe, em rigor, 

qualquer distância temporal ou lógica pela qual fosse possível pensar um substrato em 

repouso e abstraído da dinâmica difusiva que instaura. O estatismo que reveste o Pai, 

segundo a filosofia de Tomás de Aquino, metamorfoseia-se, pois, no seio do 

pensamento bonaventuriano, numa concepção extática da primeira pessoa da Trindade 

enquanto contínua expansão da sua natureza ao outro que é o Filho – uma expansão que, 

não obstante, exclui a posição de um movimento para fora, por se circunscrever nos 

confins da infinitude do Divino, ou de uma mudança, por se operar desde a eternidade. 

Se o Pai designa, portanto, relação ao Filho, pelo processo de geração no qual está 

eternamente comprometido enquanto princípio fecundo, o Filho, por seu turno, 

                                                 
95 O contraponto que entre Tomás de Aquino e Boaventura de Bagnoregio E. Falque entretece visa, com 
efeito, a divergência de sentidos que a figura do Pai assume numa e noutra filosofias. Se, pois, na versão 
tomista, o Pai resiste ao movimento da geração do Filho, antecedendo-o logicamente, para o Doutor 
Seráfico, o Pai consiste nesse mesmo movimento da eterna geração do Filho: «Quant au Père, dans un 
second temps et toujours dans la perspective d’une divergence bonaventuriano-thomiste, loin de signifier 
seulement le flux qui se donne jusque dans sa visibilité par l’œuvre exprimée de son Fils, il indique 
davantage chez Thomas […] le pôle statique et enfermé dans son invisibilité à partir duquel tout 
s’engendre et se tire. Dieu n’est plus ainsi ‘Père parce qu’il engendre’ (pater quia generat) et donc 
seulement en vertu de son éternelle génération du Fils, mais au contraire, ‘engendrant parce que Père’: 
‘comme personne subsistante, invective Thomas, il faut retourner la formule (oportet e converso) et dire – 
parce que c’est le Père, il engendre (quia Pater est, generat)’.» (FALQUE, Emmanuel, L’entrée de Dieu 
en théologie, p. 100; citação de TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I, q. 40, a. 4; IV, 418a). 
96 «Si autem consideretur paternitas ut relatio, cum relatio dicat respectum ad alteram, scilicet ad filium, 
sic necessario supponit intellectum filii, et intellectus filii intellectum generationis, ac per hoc, quantum 
ad rationem intelligendi, intellectus paternitatis intellectum praesupponit generationis. Et quantum ad 
istum (hunc) intellectum verum est, quod (quia) ideo est pater, quia generat.» (I Sent., d. 27, p. 1, a. un., q. 
2; I, 473b). 
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implicado nessa mesma geração, pela qual se constitui como pessoa produzida, confina 

numa específica relação ao Pai. De facto, a natural irradiação da luz reenvia-a 

imediatamente ao esplendor dela emanado, ao mesmo tempo que este esplendor 

emanado reenvia à fonte luminosa do qual procede. A natureza relacional da 

luminosidade, desvelada, até ao momento, na luz originária e no esplendor difuso, dá, 

desse modo, conta do dinamismo que está entrelaçando e distinguindo as duas primeiras 

pessoas da Trindade. No exercício bonaventuriano de contaminação dos nomes 

trinitários pelo léxico da luz, o esplendor emerge, então, como designação própria e 

perfeitamente adequada ao Filho 97 . Por ele se exprime, com efeito, o carácter 

procedente e manifestativo da segunda pessoa da Trindade.  

O apuramento do Filho como significado do esplendor não poderia, no entanto, 

ocorrer sem a reconfiguração do sentido da palavra na linha de Orígenes, que a define 

enquanto fluxo que progride a partir da luz, suprimindo, assim, a referência a uma 

intercepção corpórea que, como superfície de reverberação, se tornasse condição 

necessária adicional e paralela do esplendor. Boaventura havia, é certo, definido o 

esplendor segundo estes termos, mas é sob a orientação origeneana que aplica o 

conceito ao Filho, qual divina radiância que eternamente fulge desde a paterna fonte 

luminosa98.  

O sentido do esplendor deixa-se assim inscrever no quadro de uma concepção 

intradifusiva da Divindade, ao firmar-se como eflúvio no qual a potência iluminadora 

ou a fecundidade do Pai se põe em acto. Afirmar, porém, que o Filho é puro acto, como 

assegura Boaventura, não obriga a remeter o Pai para a categoria da pura potência, 

porque é da própria actualidade do princípio luminoso ou produtivo que o esplendor 

emerge99. Se o esplendor não emergisse, no entanto, a luz não estaria em acto. Senão 

vejamos: o Pai é Pai porque gera o Filho e o Filho é Filho porque é gerado pelo Pai, 

pelo que só na relação mútua entre Pai e Filho se cumpre a actualidade das duas pessoas. 

Ora, a co-imbricação destes explana-se no contexto específico da luminosidade divina, 

                                                 
97  «Pater, lux vigentissima; Filiius, splendor pulcherrimus et fulgentissimus; Spiritus sanctus, calor 
ardentissimus.» (Hexaem. XXI, 2; V, 431a-431b). 
98 «[…] splendor dicit repercussionem ad corpus non transparens, tersum et limitatum. Sed tamen hic 
Origenes vocat splendorem lumen progrediens a luce.» (I Sent., d. 9, dub. 7; I, 190b). 
99 «[…] igitur Filius Dei habet esse permanentissimum et esse coniunctissimum principio productivo, ut 
in sui actualitate existenti, quia ipse Filius est purus actus […].» (I Sent., d. 9, a. un, q. 4; I, 186b-187a). 
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no seio da qual o Pai designa a força luzente e o Filho a luzência que dele naturalmente 

brota. 

A naturalidade da emanação do esplendor a partir da luz é o que, de resto, 

determina, em definitivo, a deslocação do modelo da difusividade luminosa desde o 

contexto da criação – onde o Pseudo-Dionísio o havia situado e de onde Boaventura o 

resgata – até ao contexto da Trindade, pois que, enquanto a egressão da criatura a partir 

de Deus constitui um acto voluntário, a egressão do Filho a partir do Pai constitui um 

acto natural100. Assim sendo, a relação que está consagrada na unidade da luz com o seu 

esplendor com maior conformidade descreve e se ajusta à relação intradivina entre o Pai 

e o Filho do que à relação extrínseca de Deus com o mundo. 

A filiação, por isso, enquanto relação do Filho ao Pai que o gera, distingue o Filho 

das restantes pessoas da Trindade e diz a sua propriedade101. Aquela definição de 

splendor que o firma como sendo a luce exprime, com efeito, a noção do Filho como 

sendo constitutivamente a Patre. Contudo, não é apenas a dimensão processiva da 

segunda pessoa trinitária que está lançada no conceito de esplendor. Nele cabe ainda, 

em rigor, o sentido de uma manifestação que se personifica no Filho. Ao passo que a 

difusividade da luz se havia apropriado ao Pai na sua plenitude fontal, a sua dimensão 

reveladora atribui-se com maior propriedade ao Filho que, como esplendor, desvela toda 

a virtude irradiante [virtus irradiativa] do Pai 102 . A partir do esclarecimento 

terminológico do campo lexical da luz, lux determina-se, com efeito, enquanto 

anterioridade lógica ou principial relativa a toda a luminosidade esparzida. Lux 

distingue-se ainda, e por isso, do eflúvio luminoso que dela emana. Sem princípio, a luz 

não é, por seu turno, por uma outra luz iluminada: não há, pois, luz que a origine, nem 

luz que sobre ela incida. E, nesse sentido, ela não se erige como expressão de nenhuma 

outra luz, mas exprime-se a si própria na projecção de si no seu esplendor 

consubstancial. A inerente invisibilidade daquela pessoa que não é por outra iluminada 

                                                 
100 «Dicendum, quod egressus splendoris a luce vel igne est egressus connaturalis; et talis est egressus 
Filii a Patre, non autem egressus creaturae a Creatore, immo est voluntarius; et argumentum est bonum in 
proposito.» (I Sent., d. 9, dub. 3; I, 188b). 
101 «[…] Filius sua filiatio […].» (M. Trin. III, 2; V, 76a); «[…] quaedam relatio est proprietas, ut filiatio 
[…].» (I Sent., d. 26, a. un, q. 4; I, 460b). 
102 «[...] splendor manans a sole nec est omnino perfectus nec aequatur suae origini; et ideo non capit intra 
se ex unica productione totam virtutem et claritatem lucis irradiativae, immo secundum gradus 
approximationis et elongationis secundum plus et minus sapit et capit de plenitudine lucis fontalis. Secus 
autem est in Filio, qui est verbum Patris et splendor perfectissimus, per omnia Patri aequalis, accipiens a 
Patre totum, quod Pater habet intra se […].» (M. Trin. IV, 2; V, 86b). Cf. supra p. 142, n. 82. 
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torna-se, assim, unicamente cognoscível através do Filho, enquanto sua manifestação, 

qual luz que apenas abandona a escuridão no movimento natural da sua irradiação103. 

A natureza manifestativa do Filho – que continua designando a sua relação ao Pai 

nele manifestado – concede-lhe, assim, os nomes “Imagem” e “Verbo”. Ambos 

sublinham a referência a um princípio, seja como protótipo, seja como dizente. Mas, se 

o primeiro encerra o seu sentido nesta observância do Pai ao qual perfeitamente se 

assemelha e por cuja perfeita semelhança se diz revelação do Pai, o segundo define-se 

por uma bidireccionalidade: ao Pai, que interiormente o concebe e de quem é expressão, 

e à criação, de que é exemplar e, portanto, na qual imprime e à qual revela a imagem da 

Divindade nele gravada pela acção difusiva do Pai104 . De facto, duas questões se 

levantam aquando da ponderação do Filho enquanto manifestação: quem é, na verdade, 

aí manifestado, e a quem se manifesta? O contexto específico da metafísica trinitária 

fornece a resposta à primeira questão: o Pai. A resposta à segunda excede, contudo, 

aquele domínio teológico para se aventurar numa teoria da criação que fará objecto da 

terceira parte deste nosso trabalho. 

O dinamismo difusivo que anima a vida trinitária prolonga-se ainda, por seu turno, 

na espiração do Espírito Santo que, como exalação comum e voluntária do Pai e do 

Filho, emerge e encerra o ciclo das processões intradivinas. O nome que, no seio da 

Trindade luminosa, contrai – “calor” – testemunha, na verdade, do seu carácter de 

emanação, ao designar uma radiação térmica a partir da luz manancial105. Aquela pessoa 

que se diz Espírito [spiritus] revela-se, efectivamente, através da raiz etimológica que a 

constitui – spirare, que, à letra, se traduz por “soprar” – como sopro de outro exalado. A 

                                                 
103 «[…] manifeste insinuat, quod illa lux aeterna generat ex se similitudinem seu splendorem aequalem, 
consubstantialem et coaeternalem; et quod ille qui est imago invisibilis Dei et splendor gloriae et figura 
substantiae eius, qui ubique est per primam sui generationem, sicut obiectum in toto medio suam generat 
similitudinem, per gratiam unionis unitur, sicut species corporali organo, individuo rationalis naturae, ut 
per illam unionem nos reduceret ad Patrem sicut ad fontale principium et obiectum.» (Itin. II, 7; V, 301b). 
104 «Et similiter emanationem Verbi contingit tripliciter significare, scilicet per hoc nomen filius, imago et 
verbum. Quia enim a vi naturae, filius; quia per modum expressum, imago; quia aliis expressivum, ideo 
verbum.» (I Sent., d. 18, a. un, q. 5; I, 331b); «Dicendum, quod filius solum dicit comparationem ad 
patrem, verbum vero dicit comparationem ad dicentem, dicit comparationem ad id quod per verbum 
dicitur […]; et cum Dei Filius debeat hic describi non tantum in comparationem ad Patrem, a quo procedit, 
sed etiam ad creaturas, quas fecit […]: nobilissime et decentissime sub nomine verbi describi debuit, quia 
nomen illud ad omnia respicit, nec posset in mundo nomen convenientius inveniri.» (Comm. In. I, 6; VI, 
247b). 
105 «Lux quidem tanquam parens generat splendorem, splendor autem et lux producunt calorem, ita quod 
calor procedit ab utroque, licet non per modum prolis. Si ergo Deus vere lux est inaccessibilis, ubi 
splendor et calor est substantia et hypostasis, vere in Deo est Pater et Filius et Spiritus sanctus, quae sunt 
propria divinarum personarum.» (Tripl. via III, 7, 11; VIII, 17a). 



 

152 
 

mesma relação ao princípio espirativo que, assim, se joga na ideia de sopro está, pois, 

contemplada no próprio conceito de calor, entendido enquanto essa energia libertada da 

fonte106. A dimensão consequencial que demarca a pessoa do Espírito Santo não o 

abandona sequer quando identificado com a hipostasiação do amor divino. Sendo certo 

que, sob a ideia do amor divino, cabe a noção do acto primeiro de uma vontade perfeita 

e consonante do Pai e do Filho e da comunhão íntima dos amantes, nela intervém, ainda, 

o sentido de uma emanação liberal da vontade107. O pendor unitivo da dilecção não 

contraria, em verdade, o seu carácter processivo, que nasce da união de dois. Em rigor, 

só na medida em que o amor se confirma como processão divina e, nesse sentido, 

comparação com as pessoas que o originam, é que o mesmo se eleva à categoria de 

pessoa trinitária. Afinal, a propriedade de uma pessoa – o que a distingue e o que dela 

faz realmente pessoa – não é senão a sua relação única com outra ou outras108.  

A natureza vinculativa do amor que, apropriada ao Espírito Santo, o reflecte 

enquanto nexo que une o Pai e o Filho na sua dilecção recíproca, não cai, com efeito, 

fora do âmbito semântico do conceito de calor, o qual, pelo contrário, se tece, desde 

tempos imemoriais, em estreita intimidade com a noção de afecto109. Diversos são, de 

facto, os lugares da obra bonaventuriana onde o paralelismo entre o calor e o afecto, ou 

entre o calor e o amor – como o “primeiro e o mais nobre” afecto –, se explana até à 

perfeita coincidência dos dois termos110. Quer seja através de um uso metafórico, quer 

                                                 
106 « Nam spiritus dicit eam principaliter per comparationem ad vim producentem, quae est vis spirativa 
[…].» (I Sent., d. 18, a. un, q. 5; I, 331b), 
107 «[…] sed amor respectum dicit ad eos, qui amore nectuntur. Unde sicut verbum est proprium Filii, non 
appropriatum, quia connotat respectum ad dicentem; sic etiam amor sive caritas non tantum est 
appropriatum, verum etiam proprium Spiritus sancti. Et sicut procedit Filius a Patre per modum verbi, ita 
Spiritus sanctus per modum amoris. Et ex hoc est, sicut melius patebit infra, quod haec admittitur: Pater et 
Filius diligunt se Spiritu sancto; non autem, quod Pater sit sapiens sapientia genita.» (I Sent., d. 10, a. 2, q. 
1; I, 201b); «Dicendum, quod, sicut probatum est supra, necesse est aliquam personam in divinis 
procedere per modum liberalitatis, et illam dicimus Spiritus sanctum. Hanc autem necesse est procedere 
per modum amoris; quia, si ponatur in divinis emanatio per modum voluntatis, necesse est, quod inter 
omnes sit prima et nobilissima. (I Sent., d. 10, a. 1, q. 2; I, 197b). 
108 «[...] cum [amor] dicat egressum, dicit hypostatism sive personam.» (I Sent., d. 10, a. 1, q. 2; I, 198a). 
109 A história da cultura ocidental está, de facto, pejada de exemplos desta associação do calor ao afecto. 
Nas origens da filosofia, Platão e Aristóteles não foram, eles próprios, indiferentes à familiaridade entre 
os dois termos: «oÀtan d' ouÅn o( h(ni¿oxoj i¹dwÜn to\ e)rwtiko\n oÃmma, pa=san ai¹sqh/sei 
diaqermh/naj th\n yuxh/n, gargalismou= te kaiì po/qou ke/ntrwn u(poplhsqv=, o( me\n eu)peiqh\j 
t%½ h(nio/x% tw½n iàppwn, a)ei¿ te kaiì to/te ai¹doiÍ biazo/menoj, e(auto\n kate/xei mh\ e)piphda=n t%½ 
e)rwme/n%: […]» (PLATÃO, Fedro, 253e-254a); «[…] o( me\n ga\r oÃrecin a)ntiluph/sewj hÃ ti toiou=ton, 
o( de\ ze/sin tou= periì kardi¿an aiàmatoj kaiì qermou=.» (ARISTÓTELES, De anima, 403a-403b). 

110 Cf. I Sent., d. 17, p. 2, a. 1, q. 4 (I, 317a-317b); I Sent., d. 17, p. 2, a. 1, q. 2 (I, 311a); II Sent., d. 24, p. 
1, a. 2, q. 1 (II, 559a); De donis V, 8 (V, 481a). 
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seja através de um uso literal, o calor emerge para nomear ou, inclusive, clarificar a 

ideia de afecto. No interior da família divina, o calor reporta-se, por sua vez, àquela 

emanação que procede do amplexo da concórdia entre Pai e Filho. Na representação 

comum da difusão que se origina a partir da união de dois, amor e calor devêm, por isso, 

nomes divinos permutáveis. 

Inscrito no dinamismo difusivo da Trindade, o Espírito Santo não se posiciona, em 

verdade, como mera processão adicional. A espiração pela qual se constitui não repete a 

geração do Filho, porque, sendo esta natural e lançada por um, aquela diz-se voluntária 

e lançada por dois. A ampliação do dinamismo difusivo à terceira pessoa trinitária não 

rasga, através dela, uma abertura a uma cadeia de processões infinitas, ao revestir-se, 

concomitantemente, do sentido de uma força unitiva [unitiva virtus] que reverte e 

consuma o movimento centrífugo da difusão principiada pelo Pai111. Assim, se o Pai 

manifesta, enquanto princípio originante do Filho e do Espírito Santo, o ser de si que a 

Divindade eterna é, e o Filho manifesta, enquanto meio exemplificante, o ser conforme 

a si que a Divindade simples é, o Espírito Santo manifesta o ser para si que Deus é, ao 

constituir-se como complemento terminante do Pai e do Filho112. 

Através deste passo, compreendemos, então, a transferência bonaventuriana do 

nome “bem” desde a figura do Pai, onde se aclara na sua dimensão difusiva, até à figura 

do Espírito Santo. Aqui, porém, é o signo da união que está demarcando o conceito de 

bondade, que, de força produtiva, se metamorfoseia, no seu novo contexto de aplicação, 

em fim beatífico113. A beatitude, diz-nos, aliás, Boaventura, “não é senão a fruição do 

sumo bem”114. Retirado do tempo, o Divino preserva-se, no entanto, no itinerário de 

elevação ao bem. A emanação do Espírito Santo, que o mesmo é dizer, o interior acto 

amoroso da Divindade, não se sucede como cume de uma história divina, mas ocorre 

em simultâneo com o acto difusivo da geração do Filho. Sendo embora verdade que a 
                                                 
111 Bowman combina muito claramente os aspectos fulcrais que definem o Espírito Santo: «This mutual 
love breathed forth by Father and Son is the completion of the inner life of the Trinity and constitutes the 
Spirit. In the Spirit, the outward dynamism of the Father returns, and the Trinitarian life reaches its 
consummation.» (BOWMAN, Leonard, «A view of St. Bonaventure’s symbolic theology», Proceedings 
of the American Catholic Philosophical Association 48 (Washington, 1974), p. 26). 
112 «Necesse etiam est, ut esse, quod est ex se, sit secundum se et propter se. Esse ex se est in ratione 
originantis; esse secundum se in ratione exemplantis, et esse propter se in ratione finientis vel terminantis; 
id est in ratione principii, medii et finis seu termini. Pater in ratione originantis principii; Filius in ratione 
exemplantis medii; Spiritus sanctus in ratione terminantis complementi.» (Hexaem. I, 12; V, 331a-331b). 
113 «Attribuitur unitas Patri, quia origo; veritas Filio, quia imago; bonitas Spiritui sancto, quia connexio.» 
(Tripl. via III, 7, 12; VIII, 17a). Cf. supra p. 119, sobre o bem difusivo e o bem final. 
114 «Cum beatitudo nihil aliud sit, quam summi boni fruitio […].» (Itin. I, 1; V, 296b). 
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processão do Espírito Santo pressupõe a geração do Filho, por via da qual irrompe no 

Divino a dualidade de pessoas que se unem na suprema espiração, a própria geração do 

Filho, por ser entendida como processão de uma pessoa distinta do Pai, mas 

inteiramente semelhante a ele quanto à sua essência, faz presumir a consequente 

comunhão de ambos numa suma dilecção115. De facto, a união que, por mão do Espírito 

Santo, invade a rede das relações trinitárias e vincula Pai e Filho num afecto recíproco e 

comum, não se opera por soma a posteriori de duas distinções irredutíveis, mas emana, 

antes, da unidade essencial das duas pessoas distintas116. A Divindade que, sendo, se 

difunde num esplendor co-igual, não pode, por conseguinte, não irradiar de si o calor da 

absoluta comunhão que, por via dessa igualdade de substância, se celebra entre a 

natureza da luz e a natureza do esplendor. O calor, que congrega indistintamente o 

carácter de uma emanação e a natureza de uma união, confirma, assim, no círculo da 

Trindade, a especificidade da difusão intradivina. Nela, a comunicação de essência não 

decai numa pura e irreversível disseminação. O outro que se constitui no dinamismo 

difusivo não se opõe à sua origem como efectiva alteridade, afirmando antes com ela 

uma mesma substância, pelo que a processão do Filho, por via da qual o número se 

introduz no Divino, traz necessária e simultaneamente consigo a conversão amorosa que 

é ditada pela unidade das naturezas do Pai e do Filho.  

No périplo das difusões trinitárias, a unidade nunca se arrisca, com efeito, numa 

pluralidade difusa. A multiplicação aparente que faz configurar o Divino numa tríade de 

pessoas não é senão a imagem deturpada de uma unidade mais plena, porque em 

perpétuo dinamismo de unificação, o qual está, a cada instante, enformando o 

movimento eterno e interior de uma difusão que tem invariavelmente como ponto de 

partida e como ponto de chegada uma mesma e única essência. 

Quando Boaventura abre, por conseguinte, o conceito de Deus à semântica da luz 

e, através dela, explora a dimensão difusiva do Divino, é a sua concepção trinitária que 

aclara. Em verdade, no decurso da obra bonaventuriana, a noção de luz revela-se de tal 

                                                 
115  «Per has differentias necessario elicitur harum emanationum concomitantia. Quia spiratio dat 
praeintelligere generationem – non enim nectuntur nisi distincti et similes, et ita illi quorum unus est ab 
alio per generationem – similiter generatio dat consequenter intelligere spirationem; necesse est enim, 
distinctos et omnino similes per deliciosum amorem coniungi.» (I Sent., d. 13, a. un, q. 3; I, 236b). 
116 «Ad illud quod obiicitur, quod nexus procedit a pluribus etc.; dicendum, quod ratio nexus incipit a 
distinctione et tendit sive perducit in unitatem: unde ultima et completiva ratio est unitas. Licet ergo nexus 
sit duorum et a duobus, si est perfectus nexus, est ab eis in quantum sunt unum, non in quantum sunt 
plures.» (I Sent., d. 11, a. un., q. 2; I, 216a). 
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forma fecunda que permite não só descrever esse princípio geral que anima a vida 

íntima da Trindade, como precisar, a partir das suas derivações – lux, splendor e calor – 

as propriedades específicas de cada uma das pessoas divinas, como aqui procurámos 

mostrar. Mas, se, neste âmbito, é pelo conceito de bem que a luz vem à consideração do 

filósofo enquanto nome divino, em verdade, porém, o alcance do significado da luz 

estende-se ainda, na sua aplicação, ao próprio conceito de ser que nomeia 

primeiramente o Divino na sua unidade. É que, no ser que, enquanto tal, se manifesta – 

fora, de resto, esse o fundamento da possibilidade de conhecer Deus – e na luz que, 

enquanto tal, irradia, enuncia-se uma mesma Divindade sob um mesmo aspecto. 
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Capítulo III 
Da beleza da luz divina 

III.1. Da luz como aequalitas numerosa 

A tese que identifica a irradiação luminosa com uma manifestação do seu 

princípio luzente faz, com efeito, reaproximar o conceito de luz, vincadamente 

associado à difusividade do bem, ao conceito de ser, na medida em que este comporta, 

na sua definição, uma qualidade extática, pela qual se diz que aparece. Os dois termos – 

“ser” e “bem” – que protagonizam o exercício de nomeação do Divino, entrelaçam-se, 

assim, numa coincidência de significados, porque o ser que aparece e o bem que se 

difunde na imagem de si são, em rigor, sinónimos. Ora, é precisamente como 

manifestação – na sua unidade ao que nela se manifesta – que a luz se deixará declarar 

como beleza, fundando, deste modo, no interior da filosofia bonaventuriana, um 

posicionamento estético original, feito do cruzamento de inspirações várias e de uma 

síntese única. 

A partir das diversas concepções de beleza que pulularam pelo vasto panorama da 

filosofia medieval, Pouillon discerne, em verdade, duas grandes linhas que se traduzem 

numa estética da proporção – que encontra a sua raiz no espírito pitagórico e a sua 

primeira formulação filosófica no pensamento de Platão –, e numa estética da luz – que 

herda do neoplatonismo de autores como Plotino e o Pseudo-Dionísio as suas premissas 

básicas e colhe do gosto da época o seu fôlego 1 . A dualidade surpreendida não 

                                                 
1 «Depuis l’antiquité, il existait deux conceptions différentes concernant l’aspect objectif de la beauté : 
celle des proportions et celle de la lumière.» (POUILLON, Henri, «La Beauté, propriété transcendentale 
chez les scolastiques (1220-1270)», Archives d’histoire doctrinale el littéraire du moyen âge 15, (Paris, 
1946), p. 296). É ainda Pouillon que ancora a concepção platónica de beleza sobre o fundo teórico do 
pitagorismo: «Les idées de Platon que nous venons de voir, proviennent des Pythagoriciens: ‘L’ordre et la 
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redundaria, porém, numa oposição intransponível, segundo a qual a afirmação de uma 

via compelisse à negação da sua contraditória. Diversos são os momentos da história da 

filosofia medieval nos quais luz e proporção convergem numa enunciação concertada 

do âmbito semântico da noção de beleza2, prolongando, assim, a fórmula estóica que 

Cícero imortalizou nas suas Tusculanae Disputationes e que Agostinho trata de divulgar 

por toda a Idade Média:  

“[…] no corpo, uma certa configuração harmoniosa dos membros com um 
certo charme da cor tem o nome de beleza […].”3 

Aqui, por conseguinte, a cor, que desde Aristóteles4 mais não é do que o efeito da 

luz sobre uma superfície opaca, conjuga-se com uma regularidade geométrica para, com 

ela, estabelecer as duas condições necessárias e diferenciadas da emergência do belo. 

Numa passagem de Itinerarium mentis in Deum, e na companhia dos seus pares, 

Boaventura dá, ele próprio, voz a esta sentença 5 . Todavia, a mera asserção da 

compatibilidade entre as duas correntes estéticas não o satisfaz, pelo que só na plena 

fusão de ambas procurará o autor construir e estabilizar a sua teoria da beleza. E, assim, 

tal como pressente Umberto Eco, ao lado de Grossatesta, Alberto Magno e Tomás de 

                                                                                                                                               
proportion sont beaux et utiles, tandis que le désordre et la non-proportion sont laids et inutiles’.» 
(POUILLON, Henri, «La Beauté, propriété transcendentale chez les scolastiques (1220-1270)», p. 277). 
Com efeito, Platão diz-nos que «[…] kaiì summetri¿a ka/lloj dh/pou kaiì a)reth\ pantaxou= 
sumbai¿nei gi¿gnesqai.» (PLATÃO, Filebo, 64e). Aristóteles não é, porém, alheio a este clima de 
valorização estética da proporção que perpassa a mundividência grega: «tou= de\ kalou= me/gista eiãdh 
ta/cij kaiì summetri¿a kaiì to\ ẅrisme/non, aÁ ma/lista deiknu/ousin ai¸ maqhmatikaiì 
e)pisth=mai.» (ARISTÓTELES, Metafísica, 1078a-1078b). Ao debruçar-se sobre a estética da luz 
medieval, Tatarkiewicz confirma o papel central de Plotino e do Pseudo-Dionísio como figuras de 
autoridade na sua constituição (TATARKIEWICZ, Wladislaw, History of Aesthetics II. Medieval 
Aesthetics [Historia Estetyki. Estetyka Średniowieczna], Cyril Barret (ed.), R. M. Montgomery (transl.), 
Bristol / Sterling, Thoemes Press, 19992, pp. 29-30, 214), ao passo que o gosto medieval pela luz é 
testemunhado pelo ambiente artístico descrito por De Bruyne (BRUYNE, Edgar de, Études d’Ésthétique 
Médiévale III, Genève, Slatkine, 1975, pp. 9-16) e, no seu encalço, por Umberto Eco (ECO, Umberto, Il 
Problema Estetico in Tommaso d’Aquino, Milano, Bompiani, 19982, pp. 135-138). 
2 Assim o atesta o já citado artigo de Pouillon que, tal como o seu autor confessa em conclusão, identifica, 
em cada uma das filosofias elegidas para o retrato da concepção da beleza nos Escolásticos, a presença 
daquela definição estóica. Cf. POUILLON, Henri, «La Beauté, propriété transcendentale chez les scolastiques 
(1220-1270)», p. 311. 
3 «Et ut corporis est quaedam apta figura membrorum, cum coloris quadam suavitate, eaque dicitur 
pulchritudo […].» (CÍCERO, Tusculanae disputationes IV, 13, 31; in M. TULLI CICERONIS, 
Disputationes Tusculanae, Reinholdi Klotz (ed.), Lipsiae, E. B. Scwickert, 1835, p. 119). É notória a 
apropriação agostiniana desta definição de beleza em AGOSTINHO, Epistula III, 4 (CSEL 34/1, 8); 
IDEM, De musica VI, 13, 38 (PL 32, 1184); IDEM, De ciuitate Dei XXII, 19 (CCSL 48, 838). 
4 «xrw½ma aÄn eiãh to\ tou= diafanou=j e)n sw¯mati w¨risme/n% pe/raj.» (ARISTÓTELES, Do sentido 
e da sensibilidade, 439b). É este significado de cor que se joga na definição bonaventuriana. Cf. supra p. 
115, n. 86. 
5 Itin. II, 5 (V, 300b-301a). 
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Aquino, o Doutor Seráfico será um dos que, no campo especulativo, responde à 

aparente irredutibilidade mútua das duas categorias 6  – luz e proporção –, cuja 

convivência, no interior de um mesmo sistema filosófico, não deixa, no entanto, 

adivinhar, à partida, qualquer unidade de sentido, mas apenas uma agregação de 

aspectos. Analisemos, no entanto, os passos através dos quais, em Boaventura, uma 

estética da proporção de matriz agostiniana conflui, na sombra da questão clássica do 

uno e do múltiplo, numa estética da luz. 

É através de uma citação explícita de Agostinho que a fórmula dita estóica chega à 

filosofia do autor franciscano: 

“[…] a beleza não é senão […] ‘uma certa disposição das partes em 
conjunto com o charme da cor’.”7 

Fiel ao seu sentido originário, Boaventura associa portanto a luz, por via da cor, à 

proporção para a definição do belo. Sob o signo da cor, porém, a luz parece imiscuir-se 

na estética do filósofo como eminente realidade física, integrando, assim, uma 

concepção de beleza que, embora consonante com as manifestações artísticas e literárias 

do seu tempo, não teria lugar na imaterialidade do Divino. O complemento da cor, 

diz-nos de resto Emma Spargo, transfere e enclausura a extensão da noção de beleza no 

domínio do visível8. A própria definição bonaventuriano-aristotélica de cor traz consigo 

uma intrínseca referência à natureza corpórea iluminada, nos limites da qual 

resplandece9.  

                                                 
6 «La bellezza ha due caratteristiche che non sono riconducibili l’una all’altra.» (ECO, Umberto, Il 
Problema Estetico in Tommaso d’Aquino, p. 139); «Tra e soluzioni che il pensiero scolastico dà al problema 
potremmo individuae due filoni: uno improntato a una cosmologia fisico-estetica, che ha i suoi 
rappresentanti in Roberto Grossatesta e Bonaventura; l’altro improntato a una ontologia della forma, 
teorizzata da Alberto e Tommaso.» (IDEM, op. cit., p. 139). Não nos parece, contudo, justa a recondução 
da resposta bonaventuriana a uma cosmologia física, pois que, em verdade, o conceito de belo em 
Boaventura assume os contornos precisos de um princípio metafísico que, enquanto tal, recebe pleno 
significado no seio do Divino e na estrutura ontológica do mundo enquanto habitada pela imagem de 
Deus. A leitura de Umberto Eco do pensamento estético de Boaventura parece, com efeito, mediar-se pela 
resenha de Pouillon que, deslumbrado pelo rascunho bonaventuriano do Manuscrito de Assis, então 
descoberto por Henquinet, circunscreve a sua análise ao teor desse texto, no qual o belo confina apenas 
com uma propriedade do ser criado. 
7 «[…] pulcritudo nihil aliud est quam […] ‘quidam partium situs cum coloris suavitate’» (Itin., II, 5; V, 
300b-301a). 
8 «This definition, when taken literally with the complement of color, can apply only to the material.» 
(SPARGO, Emma, The Category of Aesthetics in the Philosophy of Saint Bonaventure, New York, 
Franciscan Institute, 1953, p. 38). 
9 Cf. supra p. 156, n. 4. A intercepção de um raio luminoso por um volume corpóreo constrói, de facto, 
nos dois autores, a definição de beleza. 
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Em sintonia com o gosto da época, Boaventura revela, na verdade, uma fina 

sensibilidade à beleza da luz e das cores que a natureza e as artes tão vivamente lhe 

ostentam. De facto, quer diante de um vitral e dos seus múltiplos reflexos cromáticos10; 

do esplendor de uma iluminura 11 ; do brilho dos paramentos de altar e dos vasos 

sagrados12; da luminosidade das estrelas13 ou do sol, Boaventura não encobre o seu 

enlevo. O seu encantamento pelos variados corpos luminosos não cessará nas 

perscrutações metafísicas pelas quais se aventura, elegendo-os constantemente como os 

mais sonantes vestígios da actividade divina. Nessa atitude que culminaria, porém, na 

elevação da luz à mais bela realidade criada14, o franciscano incorreria no risco de 

delimitar a sua estética da claridade a uma exclusiva aplicação ao mundo sensível. Os 

conceitos que colhe de Agostinho para a definição de beleza recebem, com efeito, no 

seu mestre, um âmbito de referência em grande medida vinculado à natureza física dos 

volumes e dos sons. Na senda do universalismo que a noção de belo granjeia na 

filosofia do Pseudo-Dionísio15 , no entanto, Boaventura não hesitará em repensar e 

alargar o horizonte da estética agostiniana com vista à sua adequação a todas as regiões 

ônticas. Neste intuito, elege a definição clássica de beleza como aequalitas numerosa, 

que Agostinho não se cansa de repetir, e transforma aquilo que parece ser um simples 

enunciado de uma estética da proporção num princípio estético-metafísico capaz de 

subsumir os múltiplos semblantes de que o conceito de beleza se revestirá na sua 

filosofia: beleza mundana ou divina, objectiva ou subjectiva, proporcional e luminosa16. 

Na realidade, desde uma primeira abordagem, a igualdade numerosa deixa-se 

compreender por uma concertação da pluralidade numa unidade que nela e por ela 

                                                 
10 Serm. 44, De Sancto Marco Evangelista 1 (Bougerol II, 580). 
11 Brevil. V, 4 (V, 257a). 
12 Praep. miss. I, 2, 7 (VIII, 101b); Hexaem. VII, 17 (V, 368a).  
13 Hexaem. VIII, 1 (V, 369a). 
14 «[…] lux est pulcherrimum et delectabilissimum et optimum inter corporalia […]» (Comm. Sp. VII, 10; 
VI, 153b); «[…] luminosum plurimum habet de specie […].» (Brevil. II, 5; V, 223a). 
15 « ¹Ek tou= kalou= tou/tou pa=si toiÍj ouÅsi to\ eiånai kata\ to\n oi¹keiÍon lo/gon eÀkasta kala/, 
kaiì dia\ to\ kalo\n ai¸ pa/ntwn e)farmogaiì kaiì fili¿ai kaiì koinwni¿ai, kaiì t%½ kal%½ ta\ pa/nta 
hÀnwtai, kaiì a)rxh\ pa/ntwn to\ kalo\n w¨j poihtiko\n aiãtion kaiì kinou=n ta\ oÀla kaiì sune/xon 
t%½ th=j oi¹kei¿aj kallonh=j eÃrwti kaiì pe/raj pa/ntwn kaiì a)gaphto\n w¨j teliko\n aiãtion, tou= 
kalou= ga\r eÀneka pa/nta gi¿gnetai, kaiì paradeigmatiko/n, oÀti kat' au)to\ pa/nta a)fori¿zetai.» 
(PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 7; PG 3, 704a). 
16 Ocupamo-nos, aqui, da recondução da estética da proporção à estética da luz, relegando, para capítulos 
subsequentes, a aplicação do conceito de beleza às diferentes esferas do ser, bem como a exposição de 
uma estética subjectiva desenhada pelo filósofo. 
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transparece. Quer a pluralidade se constitua entre partes, entre relações ou entre uma 

imagem e o seu protótipo, a beleza aflora como o selo de uma unidade que percorre toda 

a pluralidade subsistente e que resiste ao estilhaçamento da pura multiplicação17. Ora, a 

própria unidade é aquilo que, segundo Boaventura, está, por seu turno, conferindo 

beleza aos corpos luminosos. A luz solar inscreve-se, assim, nos contornos do princípio 

da aequalitas numerosa, mercê da homogeneidade dos seus raios múltiplos, mas 

indistintos, na sua propagação pelo espaço18. No exercício de legitimação metafísica das 

obras de reformulação da Abadia de Saint-Denis, Suger assinalara, na verdade, a 

unidade que a luz, penetrando pelas janelas e difundindo-se ininterruptamente, conferia 

ao espaço arquitectónico 19 . Por outro lado, a incapacidade reconhecida ao sol de 

incorporar em si mesmo a escuridão, sua contrária, confirma a sua uniformidade, porque 

igualmente luminoso em toda a sua extensão 20 . Extensa, mas homogénea, a luz 

enquadra-se, desde a sua realidade física, no esquema da igualdade numerosa, em 

conformidade com o qual se diz bela. Sob este aspecto, o pensamento estético de 

Boaventura coincide com a cosmologia física de Grossatesta, para quem a beleza da luz 

radica na sua simplicidade, entendida como indiscernibilidade de partes, tal a concórdia 

que unifica a sua natureza21.  

O desvelamento de uma perfeita harmonia na substância luminosa consuma, deste 

modo, a contracção da estética da proporção e da estética da luz numa concepção 

                                                 
17 A propósito da raiz agostiniana da estética de Boaventura, Urs von Balthasar reconhece a integração do 
conceito de beleza na problemática da unidade, de que o ritmo, a proporção, a semelhança e a imagem se 
constituem como variações: «Im metaphysischen Zusammenhang ist das Schöne vor allem mit der 
Problematik der Einheit zusammen aufgetreten, die metaphysischen Schönheitsdefinitionen, die 
Bonaventura aus Augustinus zu zitieren plefgt, kreisen in der Tat alle um die Frage der Zahl, der 
Ähnlichkeit, der Proportion, des Rhytmus, und so der Verwandlungen der Einheit.» (BALTHASAR, 
Hans Urs von, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik Band II, Fächer der Stile, Einsiedeln, Johannes 
Verlag, 19843, p. 326). 
18 «In sole est enim pulcritudo uniformitatis […].» (Serm., De nativitate Beatae Virginis Mariae I, 3; IX, 
708a). A ilustração da circumincessão, já aqui mencionada, fornece no seu sentido literal o testemunho 
desta perspectivação da luz criada: «Et huius simile, quamvis perfecte non possit in creatura inveniri, 
tamen Dionysius ponit exemplum in luminibus, quae multa sunt in eodem aëre inconfusa […]». (I Sent., d. 
19, p. 1, a. un., q. 4; I, 349a). 
19  «[…] tota clarissimum vitrearum luce mirabili et continua interiorem perlustrante pulchritudinem 
eniteret». (SUGER, De Consecratione, in Abbot Suger on the Abbey Church of St.-Denis and its art 
treasures, Erwin Panofsky (ed. and transl.), Princeton / Oxford, Princeton University Press, 19792, p. 100). 
20  «Sol igitur habet excellentem speciositatem. – Sol igitur habet speciositatem in suo ortu proptu 
impermixtionem contrarii, videlicet nubis et caliginis et omnis obscuritatis, quae in eius ortu recedit 
[…].» (Serm., De nativitate Beatae Virginis Mariae II; IX, 709a). 
21 «Haec [lux] per se pulchra est, quia eius natura simplex est, sibique omnia simul. Quapropter maxime 
unita et ad se per aequalitatem concordissime proportionata; proportionum autem concordia pulchritudo 
est.» (ROBERTO GROSSATESTA, Hexaëmeron 147). 
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unificada de beleza. Não o faz ainda, no entanto, senão na esfera restrita das realidades 

criadas, por entre as quais, a luz desponta. A luz, mostra-nos contudo Boaventura nas 

muitas passagens em que a emprega para nomear o Divino, exprime, com maior 

propriedade, um princípio metafísico do que o fluxo radiante que inunda e integra a 

criação. O que, porém, se depreende da luz criada, nomeadamente a sua uniformidade, 

convenientemente se transfere, segundo o método da reductio, aos estratos mais 

elevados da escala ontológica, com os quais entretém uma relação de analogia22.  

Ao mesmo tempo, vimos já como o traço característico da luz, quer na sua 

aplicação própria, quer na sua aplicação analógica, é a sua difusão. Ora, a difusão 

consagra uma saída do uno ao múltiplo em que a natureza da multiplicidade fundada 

permanece íntima da natureza da unidade que a funda23. Diversa de uma pulverização, 

pela qual a unidade se perde irremediavelmente numa profusão de elementos 

incoordenáveis entre si, a actividade específica da luz faz transportar para a pluralidade 

irradiada a marca vívida do princípio radiante. Neste sentido, se, numa definição de 

beleza enquanto aequalitas numerosa, unidade e multiplicidade se implicam 

mutuamente, a luz, enquanto unidade que naturalmente se projecta nos seus defluxos, 

dispõe-se, no centro da filosofia bonaventuriana, enquanto modelo estético por 

excelência. Por que outra razão, de resto, identificaria o Doutor Seráfico a beleza com a 

fecundidade, senão porque na virtude pela qual um produz múltiplos vislumbra a 

virtude pela qual a unidade producente alinha a multiplicidade produzida?24 Contínuo 

dinamismo radiante, a luz figura, pois, o lugar da confluência do uno e do múltiplo, não 

só porque nela a unidade fontal se espraia na multiplicidade propagada, mas porque 

nessa multiplicidade propagada resplandece a unidade da fonte. É que o desdobramento 

da luz no seu esplendor, no qual confina o movimento da difusão, não diz apenas a 

produção de um pelo outro, mas, simultaneamente, a configuração de um ao outro. 

Começam, neste ponto, a desenhar-se os contornos de uma estética da imagem que 

colhe da sua conformação ao modelo a razão da sua beleza25 . A mesma fórmula 

                                                 
22 Estes assuntos foram já amplamente discutidos no capítulo dedicado ao conceito de luz como nome 
divino. 
23 Pela difusão se introduzira, na verdade, o número no seio da unidade divina. 
24  «Et formositas est fecunditas, quia, quanto plus concipiunt lumina, tanto formosiores sunt [...].» 
(Hexaem. XX, 6; V, 426a). 
25 «[…] non apparent pulcra nisi ex conformitate repraesentantis ad repraesentatum. » (Hexaem. XIV, 4; 
V, 393b). 
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agostiniana da aequalitas numerosa que, na sua génese, compreendia uma simples 

teoria da proporção das partes no todo, metamorfoseia-se no princípio formal da beleza 

expressiva, desse modo entendida como igualdade da duplicidade que irrompe da 

posição da imagem perante o seu protótipo. Bela, porque semelhante ao seu referente, a 

imagem justapõe à multiplicidade – pela qual se faz outra relativamente ao seu 

modelo – a unidade – pela qual se faz sua representação expressa26. Ao fundar-se, nestes 

moldes, numa comparação entre a expressão e o que nela se expressa, a beleza erige-se, 

então, como conceito relacional. Traz consigo o sentido de um espelhamento da 

alteridade nesse movimento reproduzida; evidencia-se como fulguração do exemplar na 

respectiva imagem; e assume, assim, o dinamismo do esplendor enquanto manifestação 

exuberante da sua fonte luminosa. Por isso mesmo, Boaventura exclama: 

“Onde há espelho e imagem e brilho, há necessariamente representação e 
beleza.”27  

No esplendor, surpreende, de facto, o esquema que ritma a natureza da imagem e 

do espelho: duplos que, na medida exacta da semelhança com os seus referentes, os 

revelam e se revelam a si próprios como belos. Com efeito, o termo latino “species” , 

que partilha com o vocábulo “pulcritudo” o mesmo significado de beleza, sublinha o 

sentido de uma aparição que mais não é do que a transparência do revelado na sua 

revelação. Deposta na imagem, a beleza convida, como irrupção do fundamento no 

fundado, a uma reflexão arqueológica que perscrute o princípio aí entrevisto, 

convertendo-se, assim, no próprio motor da caminhada redutiva. Sendo, porém, 

primeira neste percurso de ascensão da multiplicidade, na qual se espraia, à unidade, da 

qual testemunha, ela é sempre segunda na ordem ontológica, supondo o primeiro do 

qual emana e que intenta igualar. 

Sob o princípio da igualdade numerosa, a luz clarifica-se, pois, na sua acepção de 

beleza, subsumindo o sentido de uma beleza proporcional – entendida como igualdade 

entre pares – e o sentido de uma beleza manifestativa ou expressiva – entendida como 

igualdade da imagem em relação ao seu protótipo. Apesar de distintos, segundo o 

esclarecimento que aqui se adianta, os dois perfis do belo não permanecem 

impermeáveis um ao outro enquanto a unidade inerente da proporção se constituir como 

                                                 
26 «[…] pulcher est in comparatione ad eum quem exprimit.» (I Sent., d. 31, p. 2, a. un., q. 3; I, 544a). 
27 «Ubi enim est speculum et imago et candor, necessario est repraesentatio et pulcritudo.» (Hexaem. VI, 
7; V, 362a). 
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o espelhamento da unidade fundante que está modelando a pluralidade. Afinal, ritmo, 

regularidade e simetria mais não são do que imagens ou fulgurações da unidade através 

da multiplicidade. 

Clarificado que está o significado de beleza inscrito no nome “luz”, podemos, por 

fim, debruçar-nos sobre a questão da beleza divina a partir da luminosidade que a define. 

III.2. Da beleza de Deus 

O triângulo bem / luz / beleza, que, entretanto, se adivinha no quadro do 

pensamento do filósofo de Bagnoregio, havia já sido delineado pelo Pseudo-Dionísio no 

centro do capítulo IV de De Divinis Nominibus. Aí, contudo, o eixo da tríade assentava 

no conceito de bem, configurado, ora como luz, para expressar a difusividade do 

princípio eficiente, ora como belo, para expressar o carácter desejável da causa final 

para a qual todos os entes tendem28. Neste sentido, e embora se ancore recorrentemente 

na filosofia do Pseudo-Areopagita a raiz de uma estética da luz, nela, a relação entre a 

luz e a beleza é ainda indirecta, porque mediada pelo bem na sua dualidade de aspectos. 

Não fosse o arrebatamento de que o autor do Corpus Areopagiticum investe as suas 

exaltações da luz criada e incriada, ou as duas passagens singulares, no escopo de todos 

os seus escritos, onde menciona o poder radiativo do belo29, e a concordância entre a luz 

e a beleza nunca passaria do campo da mera especulação. É certo que o desvelamento 

da virtude unificante da luz a faz confinar, à semelhança da beleza que tudo atrai, com 

uma causa final. Ainda assim, a correlação entre a luz e a beleza não devém explícita 

nesse contexto30. A analogia entre os dois termos chega a tecer-se na sua consideração 

enquanto causa formal, pois que a luz que tudo ilumina assemelha-se, na sua actividade, 

                                                 
28 «Dio\ kaiì tau)to/n e)sti ta)gaq%½ to\ kalo/n, oÀti tou= kalou= kaiì a)gaqou= kata\ pa=san ai¹ti¿an 
pa/nta e)fi¿etai, kaiì ou)k eÃsti ti tw½n oÃntwn, oÁ mh\ mete/xei tou= kalou= kaiì a)gaqou=.» 
(PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 7; PG 3, 704b). Cf. ainda IDEM, op. cit. IV, 4 (PG 3, 
697c-697d). 
29  «Kaiì soiì de\ w¨j oiåmai pa/ntwj e)lla/myei thlauge/stera ka/llh kaiì qeio/tera toiÍj 
ei¹rhme/noij e)panabaqmoiÍj xrwme/n% pro\j u(perte/ran a)ktiÍna.» (PSEUDO-DIONÍSIO, De 
ecclesiastica hierarchia VII, 11; PG 3, 568d). Cf. ainda IDEM, De divinis nominibus IV, 7 (PG 3, 701c). 
30  «Kata\ to\n au)to\n th=j e)mfanou=j ei¹ko/noj lo/gon kaiì to\ fw½j suna/gei kaiì e)pistre/fei 
pro\j e(auto\ pa/nta ta\ o(rw½nta, ta\ kinou/mena, ta\ fwtizo/mena, ta\ qermaino/mena, ta\ oÀlwj 
u(po\ tw½n au)tou= marmarugw½n sunexo/mena. Dio\ kaiì hÀlioj, oÀti pa/nta a)ollh= poieiÍ kaiì 
suna/gei ta\ dieskedasme/na.» (PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 4; PG 3, 700b). 
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àquela beleza que tudo enforma e, nesse sentido, tudo embeleza. Mas, o nexo que os 

enlaça não supera o mero registo metafórico, nem se explica fora de uma teoria da 

criação31, pelo que a incorporação simultânea dos dois atributos no interior da natureza 

divina em si mesma não se consuma em pleno na obra do Pseudo-Dionísio. 

Profundamente devedora da sua filosofia, no que diz respeito à objectividade e 

universalidade do belo, a estética bonaventuriana aprofunda-se, no entanto, para lá dela, 

por forma a desvendar na Divindade absoluta e independente da sua criação o sentido 

primordial da beleza luminosa. Afinal, Boaventura não contesta que “[…] Deus é a 

própria beleza e a própria luz […]”32, o que significa que qualquer que seja a definição 

de beleza e de luz que demarca a sua filosofia, ela adquire a sua mais íntima e 

conveniente aplicação no seio da Divindade. 

Como sinónimo da difusividade luminosa, o bem aufere particular protagonismo 

no horizonte da vida íntima da Trindade. Nomeia, pois, o princípio da emanação das 

pessoas divinas e constitui, por isso, o fundamento da pluralidade no interior da unidade 

de Deus. Ora, na medida em que a beleza designa, segundo Boaventura, uma 

fecundidade, o belo e o bem dizem-se termos correlativos. Se, pelo bem, a Trindade é 

perspectivada a partir do dinamismo da emergência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 

pelo belo, perspectiva-se a Trindade a partir da ordem que concerta, de algum modo, 

essas três pessoas33. Idênticos na sua referência à luz, indiferenciados na natureza divina, 

bem e belo exprimem, todavia, aspectos distintos da Divindade. O bem introduz a 

pluralidade na unidade divina, o belo necessita da pluralidade em simultâneo com a 

unidade para a sua irrupção. Se o nome “bem” colheu já, em páginas antecedentes, um 

tratamento alargado, convirá, agora, determo-nos no nome de “beleza”. 

Num caso, como no outro, a simplicidade da luz divina revela-se no seu esplendor: 

através do bem, como pura actualidade difusiva sem mescla de potência latente34 , 

                                                 
31 Cf. supra p. 162, n. 29. 
32 «[…] Deus est ipsa pulcritudo et ipsa lux […].» (II Sent., d. 1, p. 1, a. 1, q. 1; II, 15b). Ainda que 
Boaventura refute a tese que ali se discute, a saber, que a fealdade e a obscuridade advêm de um princípio 
material, o filósofo não impugna a afirmação da beleza e da luz divina. Na verdade, que Deus é a própria 
beleza e a própria luz, sabemo-lo por múltiplas outras passagens, que aqui se vão oportunamente 
transcrevendo e em que tais conceitos ocorrem juntos ou separados, explícitos ou implícitos. 
33 Da noção de bem à noção de beleza, desvendamos, deste modo, a mesma diferença que, segundo 
Boaventura, distancia as apropriações de Hilário das apropriações de Agostinho, porquanto as primeiras 
dão conta da emanação das pessoas, ao passo que as segundas dão conta da sua ordem. «Unde tria 
appropriata Hilarii manifestant nobis personarum emanationem, tria vero appropriata Augustinus nobis 
manifestant personarum ordinem, si quis inspiciat.» (I Sent., d. 31, p. 2, dub. 1; I, 550a). 
34 Cf. supra p. 120, n. 11. 
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através do belo, como omnímoda unidade de essência na pluralidade das pessoas 

divinas35. Sobre a mesma noção de simplicidade, no entanto, fixara Plotino, no século 

III, o cerne da sua crítica a uma definição de beleza como proporção que o conceito de 

aequalitas numerosa, não obstante a sua subsunção numa estética da luz, incorpora. De 

facto, a circunscrição do domínio da beleza à harmonia das partes no todo impossibilita 

a afirmação da beleza da simplicidade36. A simplicidade determina-se, em substância, 

pela sua indivisão, opondo-se, portanto, à natureza composta: a única que, segundo 

Plotino, teria lugar dentro de uma categoria de beleza proporcional. É que apenas no 

interior de um composto podem, efectivamente, discernir-se as partes indispensáveis ao 

delineamento de um esquema de ritmos e simetrias. Luz e cor, realidades pelas quais os 

filósofos de Bagnoregio e Alexandria exprimem tão vivamente o seu apreço, ver-se-iam, 

assim, excluídas do âmbito de significação da beleza, afastadas que estariam do estigma 

da proporção 37 . O comum deslumbramento perante o sol suscita, porém, uma 

divergência preliminar, mas sintomática, entre os dois pensadores: onde, de facto, 

Plotino entrevê a imagem de uma pura simplicidade, Boaventura salienta a unidade 

fontal da pluralidade de raios emitidos 38 . Longe do espírito sincrético que leva 

Boaventura a fundir uma estética da proporção numa estética da luz, o filósofo de 

Alexandria edificara uma estética da luz contra uma estética da proporção39. 

                                                 
35 «Pulcritudo enim consistit in pluralitate et aequalitate, sicut dicit Augustinus in libro de Vera Religione. 
Ut autem ostendat, quod pluralitas non praeiudicat unitati, dicit ut simpla, quia sic est ibi pluralitas, ut 
tamen non tollatur unitatis simplicitas.» (II Sent., d. 9, praen.; II, 238a); referência a AGOSTINHO, De 
vera religione 30, 56 (PL 34, 146). 
36 «Le/getai me\n dh\ para\ pa/ntwn, w¨j ei¹peiÍn, w¨j summetri¿a tw½n merw½n pro\j aÃllhla kaiì 
pro\j to\ oÀlon to/ te th=j eu)xroi¿aj prosteqe\n to\ pro\j th\n oÃyin ka/lloj poieiÍ kaiì eÃstin 
au)toiÍj kaiì oÀlwj toiÍj aÃlloij pa=si to\ kaloiÍj eiånai to\ summe/troij kaiì memetrhme/noij 
u(pa/rxein: oiâj a(plou=n ou)de/n, mo/non de\ to\ su/nqeton e)c a)na/gkhj kalo\n u(pa/rcei: to/ te 
oÀlon eÃstai kalo\n au)toiÍj, ta\ de\ me/rh eÀkasta ou)x eÀcei par' e(autw½n to\ kala\ eiånai, pro\j 
de\ to\ oÀlon suntelou=nta, iàna kalo\n vÅ: kai¿toi deiÍ, eiãper oÀlon, kaiì ta\ me/rh kala\ eiånai: 
ou) ga\r dh\ e)c ai¹sxrw½n, a)lla\ pa/nta kateilhfe/nai to\ ka/lloj.» (PLOTINO, Enéadas I, 6, 1; in 
PLOTIN, Ennéades I-VI/2, Émile Bréhier (éd. et trad.), Belles-Lettres, Paris, 1924-1938).  
37  «Ta/ te xrw¯mata au)toiÍj ta\ kala/, oiâon kaiì to\ tou= h(li¿ou fw½j, a(pla= oÃnta, ou)k e)k 
summetri¿aj eÃxonta to\ ka/lloj eÃcw eÃstai tou= kala\ eiånai.» (PLOTINO, Enéadas I, 6, 1). 
38 «Unde unus sicut est sol, tamen multos radios emittit […].» (Serm., Dominica XXII. Post Pentecosten I, 
1; IX, 442a). 
39 Pouillon expõe esta tese, defendida por diversos autores medievais, segundo a qual beleza proporcional 
e beleza luminosa seriam, entre si, concepções incompatíveis de beleza. «Ainsi Plotin, saint Basile et 
Robert Grosseteste à certains moments, soutiennent l’esthétique de la lumière contre celle des 
proportions.» (POUILLON, Henri, «La Beauté, propriété transcendentale chez les scolastiques (1220-
1270)», p. 296). 
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A crítica que Plotino desfere contra a estética da proporção não se encontra, 

contudo, esvaziada de sentido. O latente mas operante axioma que vai atravessando as 

diversas filosofias do belo desde a Antiguidade Clássica, e segundo o qual é melhor 

aquilo que é belo do que aquilo que não o é, determina que aos mais elevados patamares 

da hierarquia ontológica não se negue aquele valor. Quando, porém, se subtrai da 

simplicidade a beleza, que assim se deixa confinar ao composto, o seu valor inverte-se, 

imputando-se ao que é pior. Têm, de facto, prioridade sobre o composto os elementos 

simples que o originam e o constituem e, no entanto, um conceito de beleza 

proporcional admite a fealdade das partes, desde que entre estas vigore a harmonia do 

todo. 

Na verdade, se o sentido concedido por Boaventura ao princípio da aequalitas 

numerosa se adequasse exclusivamente à totalidade compósita, a própria excelência 

divina recusaria o nome de “beleza”. A primazia do Deus que de nenhum outro deriva e 

que de todas as coisas é princípio nega a anterioridade desses outros que o comporiam. 

Por sua vez, Deus não toma parte num composto, fazendo par com os restantes 

componentes, em virtude da sua perfeição, uma vez que, de outro modo, não se diria 

infinito, porquanto limitado no espaço ou no tempo pelas restantes partes do agregado. 

Por fim, Deus é desprovido de qualquer composição em potência, porque retirado, 

enquanto último, de um processo de ordenação de si para um fim ulterior40. A refutação 

da composição como propriedade do Divino, levada a cabo nas três razões combinadas, 

exige, pois, que o reconhecimento da beleza não se dissocie aí da plena simplicidade. 

A numerosidade, incluída na definição agostiniana de beleza de que Boaventura se 

apropria, não se detém, no entanto, na contemplação das meras partes de uma realidade 

composta, alargando-se, por isso, às distinções de relação e de conotação que subsistem 

no interior de uma realidade simples. Ora, a absoluta unidade do Uno plotiniano, de 

onde todas as coisas procedem e para onde todas as almas se encaminham, declina a 

consideração de uma qualquer pluralidade, requerida pelo princípio da aequalitas 

numerosa para a manifestação da beleza. A pluralidade aí repudiada assume-a, não 

obstante, o Deus da teologia cristã, que percorre a filosofia bonaventuriana, e que, sem 

                                                 
40 «Divinum autem esse ex hoc, quod est primum, non est compositum ex aliis, nihil enim habet prius ante 
se; ex hoc, quod est perfectissimum, non est compositum alii, perfectum enim non venit ad constitutionem 
tertii; ex hoc autem, quod ultimum, cetera ad ipsum ordinantur sicut ad terminum quietativum: et ita 
ipsum est absolutissimum, ac per hoc non solum caret compositione actuali, verum etiam possibili; et sic 
esse simplicissimum convenit Deo vere et proprie, non enim est haec tria in aliquo alio reperire.» (M. 
Trin. III, 1; V, 70b). 
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prejuízo da sua absoluta simplicidade, abraça, não apenas a pluralidade de atributos, 

como ainda a trindade das pessoas divinas41. A atribuição de beleza ao Divino, na sua 

acepção de igualdade numerosa, não poderia, de resto, ser entendida fora deste quadro 

doutrinário no qual Boaventura faz mergulhar o seu pensamento. 

No espectro da filosofia bonaventuriana, a introdução do número no âmago da 

Divindade não se dá, com efeito, sem a salvaguarda da sua perfeita simplicidade. De tal 

modo a simplicidade figura como um dos atributos centrais do Divino que, em seu 

nome, somos capazes de surpreender, na obra de Boaventura, mais de uma dezena de 

negações da sua realidade numérica42. É, porém, sob o ponto de vista da sua essência 

que o número dele se subtrai, por forma a afastar em definitivo da Trindade toda e 

qualquer referência a uma natureza composta por três partes. O número três, gravado no 

termo “Trindade”, não multiplica, na verdade, o Divino a partir de distinções 

substanciais. A pluralidade trazida pelo número de pessoas trinitárias não se dá, pois, 

por adição de três essências distintas, cujo agregado constituísse uma totalidade divina. 

Quando, por isso, Boaventura explicitamente afirma que “[…] no Divino não se põe 

diferença segundo o número […]”43, é a ideia de uma quantidade ou diversidade de 

partes que se lhe nega. A expressão “pluralidade unificada”, com a qual Anthony 

Murphy qualifica a Trindade em Boécio num artigo sobre a questão do uno e do 

múltiplo no pensamento do Doutor Seráfico, revela-se, portanto, infeliz, porquanto uma 

unificação pressupõe uma multiplicidade de base, por cuja junção se deriva uma 

unidade composta e não simples44. Enquanto a enumeração significar uma diferenciação 

de substâncias, ela retira-se, em absoluto, do conceito de Deus. De Bruyne é sensível 

aos problemas que uma definição de beleza como igualdade numerosa coloca à 

atribuição do belo ao Divino. Segundo o autor, Boaventura desata a questão pela 

                                                 
41  «Stat igitur summa simplicitas non solum cum personali distinctione, sed etiam cum multiformi 
attributione.» (M. Trin. III, 2; V, 76b). 
42 Cf. I Sent., d. 2, dub. 4 (I, 60a-60b); I Sent., d. 19, p. 2, a. un., q. 4 (I, 363b-364b); I Sent., d. 24, a. 1, q. 
1 (I, 421a-421b); I Sent., d. 24, a. 2, q. 1 (I, 425b-426b); I Sent., d. 24, a. 2, q. 2; (I, 427b); M. Trin. II, 2 
(V, 65b).  
43 «Dicendum, quod in divinis non est ponere differentiam secundum numerum.» (I Sent., d. 19, p. 2, a. 
un, q. 4; I, 363b). 
44 MURPHY, Anthony, «Bonaventure’s synthesis of Augustian and Dionysian mysticism. A new look at 
the problem of the One and the Many», Collectanea Franciscana 63 (Roma, 1993), p. 391. 
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discriminação de duas acepções divergentes de número – adição de unidades ou 

trindade de relações – unidas, porém, na ideia central de uma pluralidade efectiva45. 

Senão vejamos: diferenciado pois, de um mero agregado de pessoas divinas, Deus 

designa a própria unidade substancial que não se divide, mas que se repete nas três 

hipóstases, assim indistintas segundo a substância46. Contudo, porque, não obstante a 

unidade de essência, a distinção ocorre no interior de uma concepção trinitária do 

Divino, para nele vislumbrar a pluralidade de pessoas, o número sobrevém ao conceito 

de Deus. As distinções, que se fundam numa pluralidade de relações e não de formas ou 

partes47, que rompem a solitude, mas não a simplicidade divina48, inscrevem-se, de 

facto, no seio do Divino; e, com elas, o número que as enumera. Em discordância com 

as sentenças de Pedro Lombardo, que prescreveriam a erradicação do número do nome 

de Deus, Boaventura reabilita, então, uma certa noção de número, correlativa da 

pluralidade real das hipóstases, fazendo-a figurar no interior da própria Divindade 

trinitária 49 . Afinal de contas, o número “três”, assinalado no nome da Trindade, 

conquanto não triplique a unidade divina, encontra verdadeiro referente naquele Deus 

cuja simplicidade se mostra consonante com a pluralidade das pessoas. Deste modo 

habitada pelo número, a simplicidade divina pode, por fim, reclamar de novo para si um 

atributo de beleza que confina com a aequalitas numerosa. E, de facto, aí onde se dá a 

absoluta igualdade de essência com numerosidade de hipóstases, aí parece resplandecer, 

por excelência, aquela mesma beleza que requer a unidade e a pluralidade para se 

                                                 
45 «‘Numerositas’ lui donne cepedant quelques difficultés. Le nombre est caractéristique des choses 
matérielles et la définition de Saint Bonaventure doit être appliquée en Dieu, en qui rien de quantitatif 
n’existe. C’est que ‘numerus’ doit s’entendre en deux sens. Dans les créatures, il signifie l’additions des 
unités, en Dieu la trinité des relations.» (BRUYNE, Edgar de, Études d’Ésthétique Médiévale III, p. 206). 
46 «[...] non est ibi aggregatio multarum unitatum, sicut nec entitatum nec veritatum, sed est eiusdem 
unitatis replicatio circa alium et alium; et hoc importat ipsum vocabulum, quod dicitur trinitas, id est 
unitas trium.» (M. Trin. III, 2; V, 77b). 
47 «[…] in Deo non est alietas partium nec formae, ideo non potest dicit triplex.» (I Sent., d. 19, p. 2, dub. 
3; I, 366a). 
48 «Ad illud quod obiicitur, quod pluralitas repugnat simplicitati; dicendum, quod est quaedam pluralitas 
per additionem; et haec repugnat; quaedam per originem; et haec non addit nec componit nec repugnat 
simplicitati, sed potius solitudini; et sic est in divinis, ut infra patebit. » (I Sent., d. 2, a. un., q. 2; I, 54b). 
49 «Nam numerus importat distinctionem et super hoc compositionem aggregationis; et quamvis in divinis 
non sit aggregatio, nihilominus est distinctio; et ideo numerus non est simpliciter removendus a divinis, 
sed numerus talis. Et Magister omnino removet; ideo positione sua defecit. Et in isto articulo non 
sustinetur communiter a magistris Parisiensibus.» (I Sent., d. 24, a. 2, q. 1; I, 426a); «Et concedendum, 
quod in divinis aliquo modo est numerus, aliquo modo non. Nam secundum quod dicit distinctionem 
personarum secundum originem, sic dicendum est esse in divinis; secundum autem quod aggregationem 
et divisionem substantialem dicit, non est ponendus numerus in divinis.» (I Sent., d. 24, a. 2, q. 1; I, 
426a-426b). 
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manifestar. Observemos pois como, no decurso da obra bonaventuriana, a beleza 

sobressai e se imiscui na natureza divina enquanto seu atributo chave. 

Ora, num rascunho autógrafo de Boaventura cuja redacção remonta, segundo se 

crê, ao período de preparação dos seus Commentaria in Quatuor Libros Sententiarum50, 

a beleza conta-se entre as propriedades transcendentais do ser, originalmente 

circunscritas por Filipe o Chanceler ao unum, verum e bonum51. Este alargamento do rol 

dos transcendentais não representa, é certo, e como bem observou Henri Pouillon52, um 

episódio original da história da filosofia medieval, consagrada que estava a extensão 

universal da beleza na Summa Halensis, sob a inspiração dos escritos do 

Pseudo-Dionísio53. O que, no entanto, aí apenas se esboçava, Boaventura, afirma em 

definitivo, a saber: que o belo constitui a quarta condição co-extensiva do ser. 

Não obstante o impacto directo que uma tal tese logra sobre uma teoria da criação, 

a própria noção de Deus vê-se por ela afectada. Na realidade, enquanto propriedades 

gerais de tudo quanto existe, os transcendentais do ser testemunham dos próprios 

atributos do Divino nos quais se fundam ou dos quais são efeito e vestígio 54 . A 

universalidade do unum, verum, bonum e pulcrum atesta, de facto, da unidade, verdade, 

bondade e beleza do princípio comum. A razão pela qual todas as coisas exibem aquelas 

propriedades reside no facto de todas elas serem enformadas por uma mesma causa e 
                                                 
50  Descoberto por François-Marie Henquinet (cf. HENQUINET, François-Marie, «Un brouillon 
autographe de S. Bonaventure sur le Commentaire des Sentences», Études Franciscaines 44 e 45 (Paris, 
1932 e 1944), pp. 633-655 e 59-82), posteriormente à edição crítica da obra bonaventuriana de Quaracchi, 
este texto tornou-se, desde então, incontornável nos estudos de estética sobre o autor, em particular, e 
sobre a Idade Média, em geral. Cf. POUILLON, Henri, «La Beauté, propriété transcendentale chez les 
scolastiques (1220-1270)», pp. 263-329; BRUYNE, Edgar de, Études d’Ésthétique Médiévale III, pp. 
189-226; SPARGO, Emma, The Category of Aesthetics in the Philosophy of Saint Bonaventure, p. 34 e 
seguintes. O tratado que interessa particularmente às investigações sobre a natureza do belo – Tractatus 
de transcendentalibus entis conditionibus – foi, entretanto, publicado por Dieter Halcour em 
Franziskanische Studien 41 (Münster, 1959), pp. 41-106. 
51 Henri Pouillon defende que a Summa de bono do chanceler Filipe constitui o primeiro tratado sobre os 
transcendentais do ser. Cf. POUILLON, Henri, «Le premier traité des propriétés transcendantales. La 
‘Summa de bono’ du chancelier Philippe», Revue néoscolastique de philosophie 42 (Louvain, 1939), pp. 
40-77. 
52 «Le grand mérite du Docteur Séraphique est d’avoir résolument franchi le pas devant la nouveauté 
duquel sa source, la Somme d’Alexandre hésitait, et d’affirmer nettement quatre propriétés 
transcendantales, en ajoutant la beauté aux trois autres […].» (POUILLON, Henri, «La Beauté, propriété 
transcendentale chez les scolastiques (1220-1270)», p. 282). 
53 Cf. ALEXANDRE DE HALES, Summa Theologica II, inq. 1, tract. 2, q. 3 (II, 99a-108b). 
54 «Ex dictis igitur colligi potest, quod Deus-trinitas testatur se ipsum trinum per vestigium omnipotentiae, 
sapientiae et benevolentiae. Et quoniam hoc vestigium relucet in omnibus et singulis creaturis – nulla est 
enim creatura, quae sit omnino expers virtutis, veritatis et bonitatis – manifeste colligitur, quod 
Deus-trinitas manifestat et testificatur se ipsum trinum per universitatem omnium creatorum». (Tripl. test. 
7; V, 536b). 
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reflectirem, por isso, em menor ou maior grau, a imagem de um mesmo Deus. A 

transferência para Deus dos predicados comuns da totalidade dos entes vê-se, deste 

modo, não apenas legitimada, mas enaltecida como método de eleição na contemplação 

do Divino. Neste processo de reivindicação das propriedades transcendentais para Deus, 

a beleza, que entre elas figura, anuncia-se assim, e em conclusão, como predicado da 

Divindade. Que Deus é belo, confirmá-lo-iam, entretanto, diversos lugares da obra 

bonaventuriana desde os Commentaria à Apologia pauperum55. Analisemos, porém, de 

perto o modo como a beleza adjectiva o Divino e de que sentido aí se reveste. 

Vimos já como os transcendentais remetem, na sua universalidade, para a causa 

comum. No seu estudo preliminar dos Commentaria, Boaventura adianta ainda que o 

uno relevado da criação expressa o Divino como sua causa eficiente, o verdadeiro 

expressa-o como causa formal e o bom como causa final. Neste seguimento, concede-se, 

então, ao belo uma relevância inédita, porquanto remetido para o enlace das três causas, 

enquanto atributo que, nas palavras do próprio filósofo, “circunda todas as causas e é 

comum a todas estas”56. Deste modo, somos levados a crer, com Carlos Silva, que mais 

do que uma quarta propriedade transcendental, a beleza diz a concordância dos três 

transcendentais clássicos e, por esta via, a unidade íntima dos três atributos divinos na 

essência da Divindade57. Na pluralidade que se adivinha na enumeração do unum, 

verum, bonum, a beleza irrompe, pois, como afirmação da igualdade que os atravessa e 

que, assim, os identifica entre si na substância única de Deus. Quando, então, se 

apropriam as três causas às três pessoas da Trindade, e se diz do Pai que é uno, do Filho 

que é verdadeiro, e do Espírito Santo que é bom, a beleza acresce, não para qualificar 

uma quarta pessoa, mas para reunir, sob o signo de uma absoluta igualdade, a 

pluralidade das pessoas unidas na essência divina. 

E aqui, a beleza transfigura-se no nome próprio da Trindade, descreve a unidade 

de três, pela qual se decompõe o termo “Trindade”, e inscreve-se, assim, no movimento 

                                                 
55 Para o confirmarmos basta percorrer os índices temáticos da edição crítica de Quaracchi das obras de 
Boaventura. Deixamos aqui, todavia, alguns exemplos: (II Sent., d. 9, praen.; II, 238a); Sanct. corp. 16 (V, 
558b); Hexaem. VI, 7 (V, 361b); Tripl. via, III, 4, 6 (VIII, 14b); Solil. I, 3, 12 (VIII, 33b); Brevil., prol. 3 
(V, 205a); Itin. IV, 3 (V, 306b); Apol. paup. II, 12 (VIII, 243a). 
56 «Sed pulcrum circuit omnem causam et est commune ad ista. » (Assise 186, 51va; Halcour, 65); «[…] 
pulcrum respicit communiter omnem causam […].» (Assise 186, 51va; Halcour, 66).  
57 «O Belo como transcendental não é tanto um quarto termo, para além do uno, verdadeiro e bem, mas a 
proporção justa, a ‘aequalitas numerosa’ entre os três transcendentais do Ser.» (SILVA, Carlos Henrique 
do Carmo, «Carácter rítmico da estética bonaventuriana», Revista portuguesa de Filosofia 39 (Braga, 
1974), pp. 274-275).  
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generoso da irradiação divina para sublinhar a unidade perfeita das irradiações. O que é, 

de resto, a Trindade, enquanto omnímoda igualdade da pluralidade das pessoas divinas, 

senão a máxima substanciação da aequalitas numerosa e aquilo à imagem da qual todas 

as coisas se dizem belas? A tonalidade estética da filosofia bonaventuriana tinge de tal 

modo as suas considerações teológicas que o Doutor Seráfico não hesita em estender ao 

Divino o conceito pseudo-dionisiano de hierarquia58, no seu significado de ordenação 

da pluralidade, permutável, por conseguinte, com o próprio conceito bonaventuriano de 

beleza 59 . Pelas expressões “suprema hierarquia” ou “hierarquia supra-celeste”, 

Boaventura celebra, com efeito, a absoluta harmonia das pessoas divinas60. Ao revermos 

o encadeamento lógico que assim se desdobra, discerniríamos, pois, o seguinte 

silogismo: a hierarquia designa uma ordem de múltiplos; a ordem de múltiplos traduz a 

própria noção de beleza; logo, a beleza predica, por excelência, aquela hierarquia onde a 

pluralidade se concerta na unidade, a qual, no seu máximo esplendor, dá pelo nome de 

“Trindade”. A ordem, neste contexto enleada no sentido íntimo da beleza, anima, assim, 

o conceito de Deus, e fá-lo revestir-se, a partir da unidade plural que significa, do 

conceito de hierarquia. E, de tal modo a ordem se entranha na natureza de Deus, que por 

ela Boaventura infere a própria Trindade das pessoas divinas, pois que sendo três os 

requisitos de uma disposição ordenada – princípio, meio e fim –, três seriam, por 

conseguinte, as pessoas trinitárias – Pai, Filho e Espírito Santo61.  

Onde desvelamos ordem e beleza, Ewert Cousins surpreenderia, no entanto, na 

leitura que da filosofia bonaventuriana da Trindade faz, o princípio da coincidentia 

oppositorum em acção. Deus figura, nesse sentido, como a síntese mágica da unidade e 

                                                 
58  É Jacques-Guy Bougerol quem nos alerta para a amplitude que o conceito pseudo-dionisiano de 
hierarquia aufere sob os auspícios de Boaventura: «Parmi les schèmes dionysiens utilisés par saint 
Bonaventure celui de la hiérarchie occupe une place importante. Nous le trouvons en effet en théologie 
trinitaire, en angéologie, en écclésiologie comme en théologie spirituelle, c’est-à-dire que saint 
Bonaventure n’hésite pas à universaliser la hiérarchie plus encore que n’a pu le faire Denys.» 
(BOUGEROL, Jacques-Guy, «Saint Bonaventure et la Hiérarchie dionysienne», Les Archives d'histoire 
doctrinale et littéraire du Moyen Âge 36 (Paris, 1969), p. 131). 
59 «Ad illud quod obiicitur, quod pulcritudo consistit in ordine; dicendum, quod verum est […].» (II Sent., 
d. 9, a. un., q. 6; II, 252b). 
60 «Sed in suprema hierarchia ex sola similitudine et aequalitate potest esse perfectissima pulcritudo, quia 
in qualibet personarum aequalium est omnimoda et summa perfectio.» (II Sent., d. 9, a. un., q. 8; II, 255b). 
61 «[...] ubi est perfectus ordo, ibi est ratio principii, medii et ultimi, alioquin inordinatio accideret in 
divinis, sicut supra sictum est: oportet ergo per rationem ordinis, ut sint ibi tres personae.» (Hexaem. XI, 
7; V, 381a). 
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da pluralidade, da consubstancialidade e da distinção, da eternidade e da processão62. 

Reconhecemos, é certo, a verdade da tensão que uma concepção trinitária do Divino 

comporta e o aparente paradoxo que a mesma suscita. Mas, contra o princípio da 

coincidentia oppositorum, elevado por Cousins a pedra-de-toque do pensamento do 

Doutor Seráfico, afirmaríamos o princípio da aequalitas numerosa como chave de 

interpretação e resolução das questões mais prementes daquela filosofia, nomeadamente 

no que se refere à noção central de Trindade. A vantagem da nossa sobre aquela visão é 

que ela parte de uma certa economia de pensamento, pois que elege como padrão da 

filosofia bonaventuriana um conceito ponderado pelo próprio autor, em detrimento de 

um conceito que só dois séculos mais tarde viria a ser celebrizado por Nicolau de Cusa. 

Além do mais, uma exegese mediada pela fórmula da coincidência dos opostos carece 

de uma sensível fidelidade ao texto original, porque, onde Cousins, afinal, surpreende 

oposição, Boaventura suprime-a terminantemente. O autor medieval é, com efeito, bem 

explícito a este respeito: entre a identidade da natureza divina e a alteridade mútua das 

pessoas trinitárias não ocorre, de facto, qualquer oposição 63  a partir da qual fosse 

possível conceber uma coincidência. Não nega, todavia, que a numerosidade das 

pessoas trinitárias, distintas e, portanto, outras entre si, se iguala ou identifica na 

natureza única de Deus. O paradoxo que, de forma tão peremptória, aqui e noutros 

lugares irrompe, surge como instanciação da questão do uno e do múltiplo, para a qual 

tanto o princípio da aequalitas numerosa quanto o princípio da coincidentia 

oppositorum procuram dar respostas. O espírito da resposta de Boaventura, esse, 

deixa-se subsumir, porém, no primeiro e não no segundo modelo. 

E, se a utilidade do conceito da igualdade numerosa para pensar a Trindade se 

clarifica nas próprias palavras do Doutor Seráfico, que dão conta, uma e outra vez, da 

beleza do Deus uno e trino, ela não se esbate noutras passagens onde o mesmo se oculta. 

                                                 
62 «Saisi d’étonnement à la vue de la ‘coincidentia oppositorum’ dans l’essence divine, si le lecteur dirige 
son regard vers la Trinité, il est ravi d’admiration car, là, il voit une extraordinaire rencontre où 
l’épanchement infini va de pair avec la propriété des personnes, la consubstantialité avec la pluralité des 
hypostases, l’exacte ressemblance avec la distinction personnelle, l’entière co-égalité avec l’ordre, la 
co-étérnité parfaite avec les processions et l’ineffable co-intimité avec les missions.» (COUSINS, Ewert, 
Bonaventure and the coincidence of opposites, p. 19). Nestes termos descreve, com efeito, Ewert Cousins, 
o princípio da coincidência dos opostos, conforme verificado no seio da Trindade. 
63 «Quoniam ergo in divinis simul est identitas in natura et alietas in supposito, et hoc sine oppositione; 
ideo nomen identitatis et alietatis in sermone uniuntur sine oppositione, immo ad singularis modi 
expressionem.» (I Sent., d. 4, dub. 7; I, 106a-106b). A crítica de Bérubé a Cousins cifra-se também na 
negação das oposições reais identificadas por Cousins. Cf. BÉRUBÉ, Camille, «Symbolisme, image et 
coincidence des contraires chez saint Bonaventure», pp. 243-247. Cf. supra p. 145, n. 93.  
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É o caso do debate das propriedades do Pai, por entre as quais Ewert Cousins 

surpreende de novo uma coincidência de opostos64. Da inascibilidade à fecundidade da 

primeira pessoa da Trindade não se conclui, como pudemos apurar, qualquer oposição. 

Esclarecida à luz do conceito de primazia, a inascibilidade congrega o sentido negativo 

da ausência de origem e o sentido positivo da plenitude fontal. Ora, dizer que o Pai gera, 

mas não é gerado, não colhe a contradição intrínseca de uma afirmação de que o Pai 

gera e não gera. Dissipada a oposição que concordaria na unidade do Pai, permanece 

ainda, não obstante, uma pluralidade de aspectos que, esses sim, se harmonizam 

perfeitamente na consideração de uma única e simples hipóstase. Uma vez mais, a 

igualdade numerosa sobrepõe-se à coincidência dos opostos, não apenas como tema 

específico da filosofia de Boaventura, mas como estrutura arquitectónica que vai 

configurando os diversos tópicos e debates de que se compõe a sua obra. Nela, a 

igualdade numerosa pressente-se, pois, como esquema transversal de pensamento que, 

no entanto, longe de constituir um mero artifício formal de organização de conceitos, 

traduz em padrão lógico a sensibilidade estética que Boaventura empresta à sua visão do 

homem, do mundo e de Deus. 

Por isso, e enquanto igualdade numerosa, a beleza resplandece onde o seu nome 

próprio se eclipsa. Vislumbramo-la, com efeito, por entre os atributos divinos que, 

embora plurais nos termos que os designam e no modo como os entendemos, se 

identificam na simplicidade da essência de Deus; vislumbramo-la, ainda, nos actos da 

Divindade, que embora plurais no modo como os entendemos e nos efeitos extrínsecos 

que conotam, não designam senão um único e eterno acto divino. Na verdade, a criação 

de cada uma das criaturas mundanas não se numera a partir do seu sujeito, que, num 

movimento singular da vontade, dá tudo quanto existe. Plurifica-se, no entanto, na 

consideração dos objectos desse movimento derivados, os quais se espraiam no espaço e 

no tempo e, nesse sentido se diversificam. A multiplicidade de actos que, assim, 

distinguimos a partir dos efeitos da causa única dissolvem-se na simplicidade pura do 

Divino que, na simultaneidade constitutiva da sua eternidade e na unidade absoluta do 

seu poder com a sua vontade, produz, de uma só vez, tudo quanto pode ser produzido65. 

                                                 
64 Cf. supra p. 144. 
65 «Quod enim ponantur in Deo plures actiones incompossibiles, hoc non est ratione pluralitatis actuum 
intrinsecorum, sed ratione pluralitatis effectuum et connotatorum. Nam actus intrinsecus, cum sit Deus, 
est unus et incommutabilis et aeternus; effectus vero extrinsecus, cum sit creatus, est multiplex et 
mutabilis et temporalis, largo modo accipiendo tempus; et hoc nullam inducit mutationem circa esse 
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Numerosos naquilo que conotam, omnimodamente iguais e indiferenciados na 

Divindade que os pratica, os actos divinos preenchem, na perfeição, o esquema vital da 

aequalitas numerosa. Por seu turno, a profusão de atributos que o discurso teológico vai 

imputando a Deus nada de múltiplo denota na substância que todos reúne. De facto, não 

há lugar na simplicidade da essência divina, para uma distinção de qualidades. Quando, 

portanto, a unidade, a verdade e a bondade se projectam no Divino como seus 

predicados essenciais, eles não reflectem senão uma única propriedade que apenas se 

plurifica no modo como a alma finita, elevando a sua contemplação da multiplicidade 

criada onde tais conceitos se diferenciam à unidade criadora, apreende a infinitude 

divina, onde tais conceitos em absoluto se identificam66 . Não é, pois, supérflua a 

diversidade dos predicados divinos, pois que em cada um deles se espelha a unidade 

divina e se representa um modo de entender a Divindade. É que, embora simples, a 

essência divina é infinita e, por conseguinte, inabarcável num único nome humanamente 

pronunciável67. E, assim, à numerosidade nocional dos atributos corresponde a unidade 

de facto da substância de Deus, pelo que também aqui a estrutura da aequalitas 

numerosa se intromete e se manifesta. À admirável beleza que nestas considerações se 

celebra, dá Rivera de Ventosa voz, nas suas reflexões em torno do conceito 

bonaventuriano de Deus. 

“Cada um dos divinos atributos deve ser considerado como um raio de luz, 
que brota da divina essência. E todos eles ligados entre si, formam um 
mundo intelectual maravilhoso de claridade e de beleza.”68 

                                                                                                                                               
divinum.» (M. Trin. VI, 1; V, 100b-101a); «Ad illud quod obiicitur, quod actus diversificantur per obiecta; 
iam patet responsio: quia, etsi illa sint idem secundum rem in Deo, dicuntur tamen diversificari secundum 
rationem intelligendi ex parte nostra.» (M. Trin. III, 1; V, 72b).  
66 «Ad illud quod obiicitur, quod proprietates divini esse sunt unitas, veritas, bonitas; dicendum, quod 
veritas dicitur proprietas divini esse, quia, quantum est de se, dicit modum entis; sed quia in divino esse 
non differt esse et posse, ideo non differt esse et sic esse, quia non potest sic et aliter esse.» (M. Trin. III, 
1; V, 72a); «Quantum autem est ex parte rationis intelligendi, secundum quam intellectus a creaturis 
ascendit ad intelligentiam Creatoris; sic differentia est: quia, cum veritas et bonitas increata intelligatur 
per creatam, et haec in creaturis habeant aliquo modo differentiam; ideo ista aliquo modo dicuntur 
distingui ex parte rationum intelligendi, licet idem sint ex parte rei; nec tamen est ibi falsitas vel error in 
intelligendo, quia haec vere et perfectissime sunt in Deo, licet non diversificentur realiter inter se, sicut in 
esse creato.» (M. Trin. III, 1; V, 72a-72b). 
67 Cf. supra pp. 105 e ss.. 
68 «Cada uno de los divinos atributos debe ser considerado como un rayo de luz, que brota de la divina 
esencia. Y todos ellos, conexionados entre sí, forman un mundo intelectual maravilloso de claridad y de 
belleza.» (RIVERA DE VENTOSA, Enrique, «Itinerario mental de dos grandes pensadores. San 
Buenaventura y Hegel. Estudio comparativo», Laurentianum 15 (Roma, 1974), p. 235). 
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De uma só vez, Rivera de Ventosa sublinha a unidade fontal e referencial da 

diversidade dos atributos, declara a beleza que o elo de múltiplos celebra, e 

relembra-nos a univocidade estabelecida entre a igualdade numerosa e a luz radiante 

que, de um único ponto, faz emanar uma pluralidade de raios.  

Depreenderíamos portanto a partir do exposto que, no âmbito dos estudos 

teológicos bonaventurianos, o conceito da aequalitas numerosa se retrai por vezes como 

tema, emergindo, porém, como padrão. De facto, na ponderação dos atributos essenciais 

do Divino que dá corpo à obra Quaestiones disputatae de mysterio Trinitatis, a beleza 

omite-se para dar lugar a um debate centrado nos conceitos de unidade, simplicidade, 

infinitude, eternidade, imutabilidade, necessidade e primazia, a cada um dos quais 

dedica Boaventura individualmente uma questão. Movendo-se, contudo, no interior de 

cada questão, da consideração da essência à consideração das hipóstases, Boaventura 

empreende um esforço de avaliar cada atributo, ora na sua aplicação à igualdade da 

substância de Deus, ora na sua compatibilidade com a numerosidade das pessoas 

divinas. Na verdade, é a própria estrutura da Trindade, enquanto unidade de três, que aí 

ritma o texto, mas essa, concluímos já, descreve-se propriamente como beleza.  

Como beleza descreve-se também a concertação da infinitude na unidade simples 

da essência de Deus. Na quarta questão daquele volume, a beleza desponta, com efeito, 

do mero pano de fundo e traz consigo o sentido de uma concertação da imensidão 

divina debaixo da sua absoluta simplicidade. Distante de uma multiplicidade infinda por 

entre a qual fosse impossível desvendar uma ordem69, a noção de infinito coincide 

maximamente com a simplicidade daquele cuja essência e poder estão de tal forma 

unidos que dele se subtrai qualquer limitação de virtude ou eficácia na concretização da 

vontade70. De uma desmesurada quantidade de virtude, a unidade não se aparta, pois 

que da própria unidade se depreende a desmesura que cabe no Divino71. Um certo 

                                                 
69 É esta a conotação negativa que os gregos amíude conferiam à noção de infinito. 
70 «Quia enim est summe simplex, ideo unitum est summe in se et in suo posse […].» (M. Trin. IV, 1; V, 
81a); «Infinitum vero per abnegationem termini circa quantitatem virtutis non dicit aliquam 
imperfectionem, sed summam perfectione, quia non repugnat simplicitati, immo non potest esse nisi in 
summe simplici [...].» (M. Trin. IV, 1; V, 81a). 
71 A crítica à infinitude divina, que Boaventura relata na sua obra, parte do conceito de infinito como 
diluição dos limites e consequente carência de modo. Ora, o modo de uma criatura é aquilo que a torna 
una e, neste contexto, a afirmação da infinitude de Deus conduziria à perda do seu atributo de unidade e, 
na mesma linha de raciocínio, do seu atributo de beleza. A noção de infinito que Boaventura atribui a 
Deus distancia-se, porém, daquela, salvaguardando, assim, a beleza do Divino. «Ad illud quod obiicitur, 
quod infinitum et immensum dicunt recessum a medio et a modo; dicendum, quod in natura limitata 
recessus a modo et medio defectum dicit; sed in natura, quae est supra omnem limitem coarctantem, 
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número que invade, pela mão do infinito, o conceito de Deus dilui-se, então, no 

horizonte de uma unidade perfeita. A beleza exaltada na infinitude vem, portanto, 

insinuar-se por entre a vigorosa fecundidade do princípio de todas as coisas e a absoluta 

unidade que, como coincidência de ser e poder, determina a própria infinitude divina. 

III.3. Da beleza do Verbo 

A beleza que se vai desvelando no interior do Divino partilha com o bem a mesma 

extensão referencial. Mas, a Divindade que recusa, na sua simplicidade essencial, a 

soma de dois atributos diferentes dita que o bom e o belo se identifiquem, para lá de 

qualquer cisão, na unidade da substância divina. Esta sinonímia, fincada na 

simplicidade de Deus, fora, de resto, o que levara, segundo Boaventura, o 

Pseudo-Dionísio a asseverar que “o belo e o bem são o mesmo”72. Na igualdade que 

funde os dois conceitos, o Doutor Seráfico não temeria, no entanto, distinguir sentidos 

discrepantes, em consonância com modos diversos de a finitude da alma humana 

perspectivar a mesma unidade infinita73. Com efeito, no bem que esclarece o dinamismo 

difusivo e na beleza que dilucida a estrutura trinitária, Deus dá-se a pensar sob 

diferentes razões. Por constituírem, assim, modos distintos de conhecer o Divino, a 

beleza e o bem podem apropriar-se a pessoas distintas da Trindade, por forma a 

clarificarem, a partir dos seus conteúdos semânticos, as propriedades de cada uma delas. 

A disjunção segundo a razão do bem e do belo, concordantes na essência divina, 

permitirá, então, a Boaventura apropriar, na esteira de Hilário e no espírito das Sagradas 

Escrituras, o bem ao Espírito Santo, enquanto nexo do Pai e do Filho, e o belo ao Filho, 

enquanto imagem perfeita do Pai74. Como apropriação, e não como propriedade, a 

                                                                                                                                               
nullum prorsus dicit defectum: quia, secundum Augustinum, ‘Deus est modus sine modo’; quod quidem 
dicitur, quia sua immensitas est sibi modus, quae nullius mensurae limitibus coarctatur; et hoc modo 
carentia modi non inducit carentiam speciei seu pulcritudinis, sed potius excellentiam utriusque». (M. 
Trin. IV, 1; V, 82b). 
72 «[…] tau)to/n e)sti ta)gaq%½ to\ kalo/n […].» (PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 7; 
PG 3, 704b). 
73 «Ad illud quod obiicitur, quod idem est bonum et pulcrum; dicendum, quod Dionysius non vult dicere, 
quod sint unum ratione, sed quod sint unum re. Sed quoniam ratione differunt, ideo potest alicui 
appropriari unum, quod non appropriatur alterum.» (I Sent., d. 31, p. 2, a. 1, q. 3; I, 545a-545b). 
74 Brevil. I, 6 (V, 214b-215a); Hexaem. XXI, 11 (V, 433a); Tripl. via III, 7, 12 (VIII, 17a). 
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beleza não perde nunca a sua alusão à substância una de Deus, na qual tem sede, mas, 

na referência exclusiva à segunda pessoa da Trindade, esta vê-se através da beleza 

reflectida e distinguida, na sua específica natureza imagética; porque, de facto, de entre 

os nomes que designam a segunda pessoa da Trindade, é o nome de “Imagem”, mais do 

que o nome de “Filho”, que pelo sentido da beleza se explicita75. 

Há várias páginas atrás, tivemos a oportunidade de verificar como, na filosofia 

trinitária do Doutor Seráfico, a emanação do Filho se depura, na sua qualificação, do 

modelo cognitivo para convergir num modelo de emanação natural76. Esta inflexão 

perante as posições clássicas de Agostinho e de Anselmo, concedendo embora uma 

matização afectiva à produção do Filho, não acontece, porém, sem o elogio da 

inteligência, a qual se retrai da designação da emanação do Filho apenas e só na medida 

em que a acção da inteligência não é dela exclusiva, mas opera também na própria 

emanação de vontade que origina o Espírito Santo. Natural e voluntária, as duas 

emanações recusam o adjectivo “intelectual”, com o qual ambas concordam e, portanto, 

ao qual não se opõem, mas no qual ambas se confundem, pois que por ele não se 

distinguem. Assim sendo, ou porque uma emanação por modo natural se subsume, ela 

própria, numa produção racional, o modelo cognitivo que preside à consideração do 

Filho como Verbo expresso do Pai, resultante do movimento de autoconhecimento da 

Divindade, concilia-se com o modelo natural que determina que todas as coisas geram a 

partir de si a sua semelhança77. Com efeito, na rota de Agostinho, mas seguindo de 

perto os raciocínios do monge de Le Bec, Boaventura explica a processão do Filho por 

um acto cognitivo. É que aquele que se diz Espírito Supremo, não pode, com efeito, não 

se conhecer a si próprio de modo supremo 78 . Mas, se conhecer – e neste ponto 

consentem tanto Anselmo como Boaventura – resulta da concepção interior de uma 

imagem do objecto conhecido, e se, no Divino, sujeito e objecto coincidem em nome da 

reflexividade do seu conhecimento, há que admitir, no seio da própria Divindade, a 

presença de uma imagem de si na qual se exprime e se conhece e que se designa como 

                                                 
75  É pelo menos essa a leitura que Boaventura faz da apropriação de Hilário: «Et ideo Hilarius, 
approprians speciem sive pulcritudinem Filio, magis appropriat sub nominem imaginis quam sub nomine 
filii.» (I Sent., d. 31, p. 2, a. 1, q. 3; I, 545a). 
76 Cf. supra pp. 131 e ss.. 
77 «Nam natura producit sibi simile et aequale.» (I Sent., d. 31, p. 2, a. 1, q. 3; I, 544a). 
78 «Summum autem spiritum impossibile est se non intelligere […].» (Hexaem. III, 4; V, 343b). Cf. supra 
p. 132, n. 50. 
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Verbo79. A correlação entre o modo intelectual e o modo natural de produção estreita-se: 

o autoconhecimento cifra-se num acto natural de geração da semelhança de si e, em 

qualquer acto natural, a semelhança de si constitui razão de conhecimento [ratio 

cognoscendi] daquilo a que se assemelha80. De facto, por uma e outra perspectiva faz-se 

confinar a emanação do Filho com a produção de uma imagem que, exprimindo na 

perfeição o princípio que a produz, integralmente o iguala e representa. Na 

conformidade da expressão ao expressado, na perfeita imitação do Pai pelo Filho, 

portanto, reside, pois, a beleza como insuperável igualdade de dois81. O termo latino que, 

de resto, traduzimos por beleza – “pulcrum” – empresta o seu significado à palavra 

species, que faz conjugar, sob o seu conteúdo semântico, a qualidade estética com a 

noção de semelhança expressiva e com a ideia de uma impressão do objecto cognitivo 

no sujeito cognoscente82. Nela, entrelaçam-se, por conseguinte, os sentidos da imagem, 

do conhecimento e da beleza. Em qualquer um dos casos, aliás, é uma certa igualdade 

numerosa que se destaca, porque a semelhança e a razão de conhecer implicam ambas, 

enquanto duplos dos seus referentes, o número pelo qual se distinguem e a igualdade em 

virtude da qual os representam. Simultaneamente objecto e sujeito, Deus irradia e 

introverte, no seu movimento cognitivo, aquela espécie que por inteiro o reflecte. E, por 

isso, o Filho se diz esplendor e, por isso mesmo, se diz beleza: o reflexo de uma luz 

originária unindo-se à sua fonte pela igualdade que com ela perfaz. 

Nestes moldes delineada, a beleza cruza-se com o significado próprio do nome 

“verdade”. Com efeito, inserida no contexto de uma teoria do conhecimento, a verdade 

parece usurpar o sentido da beleza para designar essa adequação do conhecimento 

produzido – na figura do Filho – ao objecto cognitivo – que confina com o Pai na sua 

                                                 
79 «Loqui ad se nihil aliud est quam aliquid mente concipere. Mens autem concipit intelligendo, et 
intelligendo aliud concipit simile alii, intelligendo se concipit simile sibi, quia intelligentia assimilatur 
intellecto.» (I Sent., d. 27, p. 2, a. un., q. 1; I, 482b); «Habet igitur mens rationalis, cum se cogitando 
intelligit, secum imaginem suam ex se natam, id est cogitationem sui ad suam similitudinem, quasi sua 
impressione formatam; quamvis ipsa se a sua imagine, non nisi ratione sola, separare possit. Quae imago 
eius verbum eius est.» (ANSELMO, Monologion 33; Schmitt I, 52). 
80  «Et quia habet [Filius] in se rationem expressae similitudinis, ideo et cognitionis, quia expressa 
similitudo est ratio cognoscendi.» (I Sent., d. 31, p. 2, a. 1, q. 3; I, 544a). 
81 «[…] non apparent pulcra nisi ex conformitate repraesentantis ad repraesentatum.» (Hexaem. XIV, 4; V, 
393b). 
82 «Quoniam igitur nomen speciei importat similitudinem et importat cognoscendi rationem, importat 
etiam pulcritudinem […].» (I Sent., d. 31, p. 2, a. 1, q. 3; I, 544b). Sobre a plurivocidade do termo 
«species», cf. BALTHASAR, Hans Urs von, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik Band II, Fächer der 
Stile, pp. 301-302. 
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eterna consciência de si83. Em rigor, verdade e beleza unificam-se na designação da 

semelhança da segunda em relação à primeira pessoa da Trindade, razão pela qual um e 

outro nome se apropriam em concomitância à Imagem do Pai que o Filho consagra84. 

A posição do Filho no interior da Divindade inaugura, no seu seio, uma alteridade, 

pela qual se diz segunda relativamente à primeira que a produz e, com isso, introduz o 

número, pelo qual Pai e Filho se diversificam enquanto hipóstases. A 

consubstancialidade do Filho com o Pai repõe, porém, a absoluta igualdade dos dois, 

dissipando qualquer diferença ou desarmonia entre ambos. Pela mão de Boaventura, a 

aequalitas numerosa, que Agostinho surpreendera no encadeamento de notas musicais, 

encontra assim, na pessoa do Filho, não apenas uma longínqua ressonância, mas a sua 

morada primordial. Duplo sem duplicidade, espelho sem névoa ou defeito, porque 

repetindo perfeita e integralmente a substância do Pai, nele se vislumbra a excelência de 

uma beleza que se mede pelo grau de semelhança que cada imagem logra na reprodução 

do seu protótipo. Ora, o Filho assemelha-se, até à absoluta identidade, ao princípio que 

nele se expressa, e logo a beleza irrompe aí como em nenhuma criatura, na sua imitação 

defectiva e incompleta, poderá irromper85. 

Se, na afirmação da beleza divina, esta se consolidava na própria essência como 

sua propriedade específica, no Filho ela assume, por sua vez, um carácter relacional. Na 

verdade, a propriedade do Filho não é senão esse nexo de filiação, essa eterna referência 

ao outro que o origina. E, por seu turno, a apropriação do belo ao Filho não se dá senão 

para o esclarecimento dessa relação que lhe é própria. O belo nasce, com efeito, da 

relação, porque a igualdade que designa supõe a associação daqueles que se dizem 

                                                 
83 «Et haec similitudo sive Verbum est veritas. Quid est veritas secundum definitionem? ‘Adaequatio 
intellectus et rei intellectae’ […]». (Hexaem. III, 8; V, 344b). 
84 «[...] licet omnia essentialia omnibus personis aequaliter et indifferenter conveniant, tamen Patri dicitur 
appropriari unitas, Filio veritas, Spiritui sancto bonitas. Et iuxta banc sumitur secunda appropriatio Hilarii, 
scilicet ‘aeternitas in Patre, species in Imagine, usus in Munere’.» (Brevil. I, 6; V, 214b); citação de 
HILÁRIO, De Trinitate II, 1 (PL 10, 51a). Bissen surpreendeu esta mesma coincidência entre a verdade e 
a beleza debaixo da figura do Filho – uma coincidência que, segundo o autor, se encontrava já na filosofia 
de Agostinho, mas deposta no mundo das criaturas: «[…] ces deux termes se rejoignent pour saint 
Augustin dans les objets créés ; ils se rejoignent aussi pour saint Bonaventure dans le Fils de Dieu, la 
similitude parfaite et expresse du Père, son image égale à lui.» (BISSEN, Jean-Marie, L’exemplarisme 
divin selon Saint Bonaventure, p. 130). Segundo Bissen, Boaventura alarga a unidade da beleza e da 
verdade à pessoa do Filho. 
85 I Sent., d. 31, p. 2, a. 1, q. 3 (I, 543a-545b).  
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iguais86. É, com efeito, na comparação da expressão ao seu princípio expressivo que 

aquela aufere o atributo de beleza87. A beleza da imagem não duplica a beleza do 

protótipo, mas inaugura-se nela quando nela transparece e se manifesta o referente pelo 

qual se configura. E nisto difere a honra da beleza, pois que a honra concedida à 

imagem vem emprestada da honra daquilo que aí se espelha, ao passo que a beleza de 

uma imagem lhe pertence, com propriedade, em função do seu rigor na representação 

do que por ela é representado88. 

Nesta relação especular e passiva em que o Filho se assume como a imagem 

expressa do Pai, encerra-se, portanto, o sentido primordial da beleza. Mas a razão pela 

qual a beleza se apropria a esta segunda pessoa da Trindade não se confina neste 

movimento de remissão ao princípio expressivo, complementando-se, antes, na abertura 

a um movimento inverso, pelo qual o Filho se diz imagem da criação. Esta reorientação 

do Filho para a totalidade criada não dissolve, no entanto, a eterna referência ao Pai que 

o define. Pelo contrário, no espelhamento do Pai está contida a alusão à criação 

enquanto expressão da sua infinita potência criadora89. De outro modo, como bem 

salienta Étienne Gilson, o Verbo divino não se constituiria como a expressão perfeita e 

integral do Pai, pois que, em virtude da simplicidade divina, ser, poder e querer se 

coadunam na unidade indiferenciada da essência, e, nesse sentido, tanto as infinitas 

possibilidades criáveis, pelas quais se traduz o poder divino, como a totalidade 

efectivamente criada, pelas quais se traduz o poder e a vontade de Deus, se explanam 

naquele Verbo que exprime tudo quanto está inscrito no seu princípio, fazendo assim 

também sua a essência do Pai90. 

                                                 
86 «Quod enim aequalitas approprietur, hoc non est ratione unitatis, sed ratione primae associationis et 
perfectae. Aequalitas enim tunc primo intelligitur, quando intelligitur associatio; et haec intelligitur primo 
in Filio, qui est secunda persona.» (I Sent., d. 31, p. 2, a. 2, q. 3; I, 549a). 
87  «Quia enim est perfecta et expressa similitudo, ideo pulcher est in comparatione ad eum quem 
exprimit.» (I Sent., d. 31, p. 2, a. 1, q. 3; I, 544a). 
88 «Ad illud ergo quod obiicitur, quod pulcritudo imaginis refertur ad prototypum; dicendum, quod verum 
est, sed tamen aliter refertur honor, aliter pulcritudo: quia honor imaginis sive picturae ita refertur ad 
prototypum, quod in ipsa non est secundum se honor, sicut patet, si honoretur iconia beati Nicolai; sed 
pulcritudo ita refertur ad prototypum, quod nihilominus est in imagine pulcritudo, non solum in eo cuius 
est imago. Et potest ibi reperiri duplex ratio pulcritudinis, quamvis in eo cuius est, non nisi una inveniatur. 
Quod patet, quia imago dicitur pulcra, quando bene protracta est, dicitur etiam pulcra, quando bene 
repraesentat illum, ad quem est.» (I Sent., d. 31, p. 2, a. 1, q. 3; I, 544b). 
89 «Pater enim, ut dictum est, similem sibi genuit, scilicet Verbum sibi coaeternum, et dixit similitudinem 
suam, et per consequens expressit omnia, quae potuit.» (Hexaem. I, 16; V, 332a). 
90 «Or, ce que Dieu est ne consiste pas seulement dans l’actualité parfaite de son être, c’est encore tout ce 
que Dieu veut faire et même tout ce que Dieu peut faire, bien qu’il ne doive jamais l’accomplir; l’acte par 
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A semelhança expressa de tudo quanto Deus pode e quer converte-se, então, na 

semelhança expressiva da diversidade criada, o que confirma a posição mediadora do 

Verbo na relação entre Deus e a criação e, por essa via, na relação entre a unidade 

absoluta e a pluralidade profusa. Quando do Filho se diz que é imagem da criação, a 

unidade, que alcança como imagem do Pai, não se estilhaça, todavia, numa 

multiplicidade consonante com o mundo. De facto, como Boaventura aliás reconhece, é 

imprópria a utilização do conceito de imagem para lá do seu sentido imitativo e passivo. 

Na esteira de Hilário, Beda e Pedro Lombardo, no entanto, o Doutor Seráfico amplia o 

seu conteúdo semântico por forma a abarcar um sentido exemplar e activo que dá conta 

da segunda pessoa da Trindade como modelo em conformidade com o qual toda a 

criação se configura91. Imago imaginata na relação ao Pai, imago imaginans na relação 

à criatura, o Filho combina dois dinamismos que se bifurcam numa referência ao uno, 

que imita, e numa referência ao múltiplo, de que é exemplar. Como modelo único da 

pluralidade criada, a segunda pessoa da Trindade confirma a sua beleza ou igualdade 

numerosa. Ela consiste, de resto, nessa unidade formal que configura cada ente, 

assemelhando-se-lhe, portanto, na medida em que cada ente a representa. Se, na relação 

ao Pai, a semelhança imitativa demarcava a natureza do Filho na sua proporção perfeita 

a respeito do princípio da sua emanação, na relação à criação, a natureza do Filho 

descreve-se como semelhança exemplar, surpreendendo-se, assim, na sua intimidade, 

uma proporção relativa à criatura, ao imprimir nela o seu vestígio. A bonaventuriana 

suposição de um certo espelhamento da realidade fáctica pelo Verbo divino, por via da 

admissão dos conceitos de imagem e de semelhança na designação da relação de 

exemplaridade que vai do Criador à criatura, abre a Divindade ao número que se 

multiplica na criação, o qual se encontra, na verdade, previamente complicado na mente 

de Deus. Mas, logo Boaventura se apressa a diluir qualquer multiplicidade efectiva do 

interior do Verbo divino para sublinhar a sua simplicidade. É que as múltiplas ideias 

que modelam a criação não são, de facto, plurais no Verbo que as abarca. Em verdade, 

                                                                                                                                               
lequel Dieu se pense, se connaît et s’exprime ne serait donc pas une image intégrale de lui-même s’il ne 
représentait en même temps que l’être infini de Dieu, tous les possibles qui s’y trouvent encore 
virtuellement contenus.» (GILSON, Étienne, La Philosophie de Saint Bonaventure, p. 122). 
91 «Sed quoniam contingit abuti nomine exemplaris, ut etiam dicatur exemplar, quod ad imitationem 
alterius fit, sic e contrario contingit abuti imagine, ut dicatur imago, ad cuius expressionem fit aliud; et sic 
cum creatura fiat ad expressionem unitatis essentiae in trinitate personarum, potest dici imago de tota 
Trinitate; et sic dicitur imago imaginans, cum de ratione nominis dicat imaginatum; sicut exemplar dicitur 
exemplatum abusive, quamvis exemplar sit exemplans.» (I Sent., d. 31, p. 2, a. 1, q. 1; I, 540a-540b). 
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como espelhamento de tudo quanto pode ser feito pela unidade simples de Deus, as 

ideias não se diferenciam efectivamente [secundum rem] entre si, mas apenas segundo o 

nosso modo de as conhecer [secundum rationem], em consonância com a multiplicidade 

de criaturas nas quais se expressam92. Enquanto imagem da criação, o Filho persevera, 

portanto, numa omnímoda unidade que, não obstante, retém, como prolixa fecundidade, 

o modelo de tudo quanto terá sido criado. Na sua designação como Verbo, a sua 

unidade deixa-se atravessar, com efeito, por um carácter expressivo que o faz, por sua 

vez, confinar, com as múltiplas expressões que, na conformidade consigo, procedem. Se 

a igualdade do Filho em relação ao Pai lhe concedera, num primeiro momento, o 

atributo de beleza, a unidade do Filho na exemplificação da multiplicidade criada 

replica, uma vez mais, mas à luz de um segundo aspecto, a sua qualidade estética.  

Duas e distintas seriam, pois, as razões que sustentam a beleza do Filho. É pelo 

menos essa a leitura de Edgar de Bruyne e Jean-Marie Bissen, que diferenciam a beleza 

do Filho na sua comparação ao Pai da beleza do Filho na sua comparação à criação93. 

Em qualquer um dos casos, a beleza emerge da relação a um outro que, de algum modo, 

se faz mesmo, seja pela perfeita identidade de substâncias, seja pela imitação gradativa 

e ténue que cada criatura logra a respeito da sua causa formal. E a duplicidade da beleza 

do Filho explica-se, porém pelo duplo direccionamento de que essa relação se reveste: 

ao Pai, como de principiado a princípio, e à criatura, como de princípio a principiado. A 
                                                 
92 «[…] quamvis in Deo nullus sit respectus ad creaturam a parte rei, tamen contingit, ipsam essentiam 
significari in respectu ad creaturam per multa nomina. Nec tamen nomen sive vocabulum est vanum. 
Intelligendum igitur est, quod hoc nomen idea significat divinam essentiam in comparatione sive in 
respectu ad creaturam. Idea enim est similitudo rei cognitae, quae quamvis in Deo sit absolutum, tamen 
secundum modum intelligendi dicit respectum medium inter cognoscens et cognitum. Et quamvis ille 
respectus secundum rem plus se teneat ex parte cognoscentis, quia est ipse Deus, tamen secundum 
rationem intelligendi sive dicendi similitudo plus se tenet ex parte cogniti. Et quoniam cognoscens est 
unum, et cognita sunt multa; ideo omnes ideae in Deo sunt unum secundum rem, sed tamen plures 
secundum rationem intelligendi sive dicendi. Unde concedendum est, omnes rationes in Deo esse unum 
quid, sed non unam ideam sive rationem, sed plures.» (I Sent., d. 35, a. un., q. 3; I, 608a-608b). «Et ideo 
est alia positio, quod ideae sunt unum secundum rem. Et hoc patet sic: idea in Deo dicit similitudinem, 
quae est ratio cognoscendi; illa autem secundum rem est ipsa divina veritas, sicut supra monstratum est; et 
quia illa est una, patet, quod secundum rem omnes ideae unum sunt.» (I Sent., d. 35, a. un., q. 2, conclusio; 
I, 605b). 
93 «Il est donc Beau pour deux raisons: par rapport au Père, puisqu’il en est l’expression parfaitement 
ressemblante et par rapport à toute beauté reflétée, puisqu’il est l’ideal absolu de tout l’univers.» 
(BRUYNE, Edgar de, Études d’Ésthétique Médiévale III, p. 216); «Émanant par voie de nature, le Fils 
émane comme similitude parfaite et expresse. Parce qu’il est similitude expresse, il est aussi raison de 
connaissance, et, à ce double titre, il possède la beauté suprême, tant si on le compare au Père, que si on le 
compare à la créature. Comme similitude parfaite et expresse, il est beau par rapport à celui qu’il exprime; 
il possède une beauté égale à lui, car il l’exprime à la perfection, comme une image belle exprime à 
merveille son modèle. Comme raison exemplaire de toute beauté créée; car de toutes les choses quelles 
qu’elles soient il possède en lui les raisons idéales; il possède donc aussi la raison de toute beauté.» 
(BISSEN, Jean-Marie, L’exemplarisme divin selon Saint Bonaventure, p. 129). 
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confluência destes dois semblantes da beleza na figura do Filho confirma-se, com efeito, 

nas próprias palavras de Boaventura, para quem a beleza significa, à vez, adequação da 

expressão ao expressado e adequação do exemplar ao exemplificado94. O Filho que, por 

duas vias autónomas, se diz então belo, não aufere, contudo, beleza suprema senão na 

conjugação simultânea dos dois ângulos de perspectivação95. A apropriação da beleza 

ao Filho, tal como se concretiza nos escritos de Hilário e se repete na filosofia de 

Boaventura, cumpre-se, de facto, na articulação dos nomes “verdade” e “sabedoria” que 

o Filho pede emprestados da essência divina. Quando o conceito de verdade sobrevém 

para significar a igualdade do Filho em relação ao Pai, de que é imagem, e o conceito 

de sabedoria sobrevém para significar a numerosidade em relação à multitude criada, de 

que é exemplar, a beleza reserva-se à designação da coincidência dos dois sentidos para 

significar a simultaneidade entre a recepção passiva da luz paterna e a iluminação activa 

de todas as criaturas96. Do esplendor que acolhe a luminosidade da fonte ao esplendor 

que a reenvia à criação desenha-se, por conseguinte, um dinamismo luzidio que irrompe 

propriamente sob o nome de “beleza”, a qual se vê, deste modo, compassada por um 

ritmo binário, plasmado no movimento de adequação ao ser primeiro a que se assemelha 

e no movimento da revelação desse mesmo ser na corporeidade dos entes criados97.  

A concepção bonaventuriana de beleza traz, de facto, ao conceito o sentido de uma 

difusividade luminosa, porque aquilo que é belo manifesta o princípio em consonância 

com o qual se faz belo, pelo que se diz que tem “razão de exprimir e de exemplificar”98. 

A constitutiva referência à origem que configura a beleza concede-lhe, não apenas um 

fundo arqueológico ou principial estável, mas incita-a a um movimento de expressão ou 

revelação a outrem desse mesmo fundo primordial. Sob a pena do Doutor Seráfico, na 

verdade, o estatismo do equilíbrio e da simetria, consagrado no princípio da aequalitas 

                                                 
94 «Quia vero rationem cognoscendi habet, et non unius tantum, sed totius universitatis; ideo ‘pulrcum 
pulcherrimus ipse mundum mente gerens’, pulcritudinem habet in comparationem ad omnem 
pulcritudinem exemplatam.» (I Sent., d. 31, p. 2, a. 1, q. 3; I, 544a; citação de BOÉCIO, De Consolatione 
Philosophiae III, m. 9; CCSL 94, 52). 
95 «Ex his duobus relinquitur perfectissima pulcritudo.» (I Sent., d. 31, p. 2, a. 1, q. 3; I, 544a). 
96 «Pulcritudo Filio, propter veritatem et sapientiam. Nam sapientia multitudinem idearum, veritas autem 
aequalitatem includit; ‘pulcritudo autem nihil aliud est quam aequalitas numerosa’». (Tripl.Via III, 7, 12; 
VIII, 17b). 
97 Cf. BALTHASAR, Hans Urs von, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik Band II, Fächer der Stile, p. 
346. 
98 «[…] summe pulcrum et speciosum tenet rationem exprimendi et exemplandi […].» (Brevil. I, 6; V 
215b). 



 

185 
 

numerosa, vê-se atravessado pela força irruptiva da manifestação para com ela definir 

propriamente o belo. A igualdade condiciona, de resto, a própria possibilidade da 

manifestação, que não se constitui efectivamente como tal senão na medida da sua 

similitude em relação ao manifestado, que o mesmo é por fim dizer, na medida da sua 

beleza.  

No cumprimento do seu desígnio de expressão do Pai, o Filho consuma, assim, a 

sua suprema beleza, ao comunicá-la, por sua vez, à totalidade criada. Nele se vislumbra 

o lugar primordial do dinamismo da igualdade numerosa, enquanto ponto de 

confluência da unidade divina e da exemplaridade da multiplicidade da criação, 

enquanto abertura a partir da qual Deus depõe o seu vestígio no mundo. Na filosofia 

bonaventuriana, com efeito, a beleza desponta primeira e propriamente no seio daquele 

Verbo onde o Divino integralmente se espelha e, por isso, onde o modelo de todas as 

criaturas resplandece. Embora divina, na mais perfeita das suas acepções, a beleza não 

perde a alusão ao horizonte da criação como destinatária do dinamismo expressivo que 

a demarca. É que, se, em Deus, o nome do “belo”, definido nos termos de uma 

igualdade numerosa, se apropria ao Filho, tal se deve à posição mediadora de que o 

Filho usufrui por entre a simplicidade divina e a mundana diversidade. E, sendo certo 

que no Filho a diversidade mundana não se prefigura senão como ideia única e simples 

que substantiva a infinitude do que Deus quer e pode fazer, ela está, não obstante, 

inteiramente nele contida como unidade de facto [secundum rem] da potência e vontade 

divinas, e como pluralidade nocional [secundum rationem] em concordância com a 

multiplicidade das criaturas conotadas99. Ora, a admissão, ainda que puramente nocional, 

da multiplicidade no seio do Divino, autoriza Boaventura a encontrar aí a figura acabada 

da igualdade numerosa, pelo que a nomeação de Deus como beleza não é indiferente à 

virtude criadora que lhe é inerente. A referência tão vincada da beleza divina ao 

universo da criação torna-a correlativa do Verbo divino que, como ideia interiormente 

expressa, aufere particular relevância no contexto da relação entre Deus e a criatura por 

                                                 
99 É neste moldes que Emmanuel Falque assinala, a partir da filosofia de Boaventura, a imanência da 
criação ao seu criador: «[…] l’émanation chez Bonaventure ne supprime donc pas l’immanence pour 
trouver refuge dans la transcendance. Elle indique au contraire le mouvement par lequel le monde de Dieu 
est bien aussi identiquement le monde des créatures (Deus sive natura), mais exclusivement au sens où le 
Fils né du Père porte d’abord en lui-même, et de façon quasi foetale, la totalité du monde en lui.» 
(FALQUE, Emmanuel, Saint Bonaventure et l’entrée de Dieu en théologie, pp. 88-89). 



 

186 
 

força da alusão que comporta à criação, qual palavra que profere temporal e 

espacialmente o sentido interiormente concebido100. 

A abertura de Deus ao mundo, por via da concepção dinâmica ou difusiva da 

beleza, não enfraquece a posição do Divino no seio da cosmogonia bonaventuriana, pois 

não o coloca na dependência da torrente instável em que a criação se joga. O mundo ao 

qual Deus, em verdade, se abre é ainda e sempre o mundo ideal que da essência divina 

não se distingue e do qual a criação não é senão sombra, vestígio ou imagem. Mesmo 

assim, uma vez que, por essa abertura, a beleza divina se deixa imitar pela totalidade 

criada, a beleza descobre-se, a partir da filosofia do Doutor Seráfico, não apenas como 

realidade suprema, porque a Deus imputada, mas como realidade estruturante, porque, 

como veremos, a toda a criação emprestada. 

                                                 
100 «Propter hoc intelligendum, quod dicere idem est quod loqui; loqui autem est dupliciter, vel ad se, id 
est apud se, vel ad alterum. Loqui ad se nihil aliud est quam aliquid mente concipere. Mens autem 
concipit intelligendo, et intelligendo aliud concipit sine alii, intelligendo se concipit simile sibi, quia 
intelligentia assimilatur intellecto. Mens igitur dicendo se apud se concipit per omnia simile sibi; et hoc 
est verbum conceptum. – Alio modo dicere ad alterum est conceptum mentis exprimere; et huic dicere 
respondet verbum prolatum. […]. Nam dicere Dei apud se, hoc est intelligendo concipere; et hoc est 
generare prolem similem sibi, et huic dicere respondet verbum natum, id est Verbum aeternum. Alio 
modo dicere est exterius se exprimere, et sic idem est dicere quod se per creaturam declarare, et huic 
dicere respondet verbum creatum et verbum temporale.» (I Sent., d. 27, p. 2, a. un., q. 1; I, 482b). Cf. 
supra p. 149, n. 104. 
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Capítulo I 
Da iluminação criadora 

I.1. Da diffusio lucis ao fiat lux 

Que Deus é luz, sabemo-lo, portanto, pela contemplação da intimidade da 

essência e das relações divinas. Com propriedade, e em primeira instância, a semântica 

da luz penetra, sob a pena do Doutor Seráfico, no âmago do conceito de Deus, para dar 

conta da suma difusão através da qual uma pluralidade de pessoas se desdobra na 

intimidade da unidade divina. Inscrito no interior da Divindade, o dinamismo luminoso 

descobre-se aí, simultaneamente, como princípio luzente e luminosidade irradiada. E é 

por isso que luz, esplendor e calor encontram referentes numa só realidade divina. Se 

redireccionarmos o nosso olhar para a acção divina que cria o mundo – de que Deus se 

assume como princípio ou sujeito, mas não como objecto –, e se quisermos pensar essa 

génese, também ela, como emissão de luz (à maneira da linhagem neoplatónica, na qual 

Boaventura claramente se inscreve), então, diremos que Deus é luz fontal [lux] e que a 

criação é luminosidade espargida [lumen]1. Assim sendo, e porquanto lumen e splendor 

                                                 
1 A translação de «lumen» por «luminosidade» desvia-se, é certo, das traduções que António Soares 
Pinheiro e Mário Santiago de Carvalho dão do termo. Ao traduzir «lumen», de um modo geral, pela 
palavra portuguesa «luz», António Soares Pinheiro omite a distinção bonaventuriana entre lux e lumen. 
Mário Santiago de Carvalho, por seu turno, ao traduzir «lumen» por «lume», preserva a distinção entre 
lux, que assim se traduz por «luz», e lumen, traduzido por «lume». No entanto, a expressão «lume» parece 
atenuar, dada a sua definição corrente, o carácter propriamente luminoso de lumen, enfatizando antes o 
aspecto caloroso da luz. Na verdade, o que hoje compreendemos sob a noção de «lume» mais se aproxima 
da palavra latina «ignis». Com isto, não pretendemos corrigir as versões dos dois tradutores. De facto, os 
significados de lux e lumen são de tal forma próximos que a utilização de um mesmo termo português – 
«luz» – para traduzir os dois termos não é, em rigor, incorrecta. Por outro lado, e ainda que não 
perfilhemos a tradução de «lumen» por «lume» de Mário Santiago de Carvalho, no curso da nossa tese, 
reconhecemos nela uma economia de recursos, uma vez que, na língua portuguesa, a palavra «lume» é 
realmente aquela que deriva imediatamente do vocábulo latino «lumen». Por sua vez, na expressão 
portuguesa «vir a lume», «lume» significa, de facto, o carácter luzidio de «lumen». Além disso, 
entendemos que, no contexto de uma tradução corrida das obras bonaventurianas, a tradução de «lumen» 
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(na sua definição origeneana, reutilizada por Boaventura 2 ) denotam um eflúvio 

luminoso partindo da fonte luzente, ressalta, desde já, entre estas duas expressões, uma 

patente e crucial afinidade semântica. O filósofo, porém, insiste em distingui-las, ao 

reservar o nome “esplendor” para a designação da segunda pessoa da Trindade, 

sublinhando a coetaneidade entre o Filho e o seu princípio, e o nome “luminosidade” 

para a criação, em virtude da dimensão espacial que comporta. Afinal, lumen, diz-nos 

Boaventura, é luz reflectida no meio transparente3. 

Mas, se aqui damos os primeiros passos na representação da criação como acção 

luminosa, é, no entanto, forçoso relembrar que, quando o Doutor Seráfico reverte a 

projecção da luz para o interior da Divindade, liberta, como vimos, a própria Divindade 

do jugo da criação4. De facto, se a natural comunicação da luz divina confinasse com a 

produção do mundo, Deus ver-se-ia dependente desse mundo, no qual, necessariamente, 

se propagaria, por forma a cumprir a sua natureza luminosa. Ora, como o esplendor 

correlativo da incessante luminescência divina é, também ele, em virtude de uma 

difusão ad intra, substância divina, Deus prescinde, em verdade, do mundo, para 

actualizar a sua potência radiante. E o mundo, assim entendido, deixa de ser o resultado 

natural da luzência divina. 

Não obstante, a imagem da luz recusa-se a abandonar a teoria bonaventuriana da 

criação. A sua dimensão difusiva havia já inspirado o modo como Plotino concebera a 

                                                                                                                                               
por «luz» ou «lume» resulta numa maior elegância do texto. O que nos impele, por conseguinte, a traduzir, 
aqui e noutros lugares, «lumen» por «luminosidade» é esta exigência de destrinçar, no interior da família 
semântico-lexical da luz, as nuances de sentido que se podem surpreender entre os diversos conceitos que 
a compõem. A palavra «luminosidade» retém, com efeito, na sua raiz, o termo latino «lumen», derivando 
pois da conjugação deste com o sufixo nominal «-dade», que indica qualidade. Ora, o prelúdio que 
esclarece a organização do terceiro artigo da distinção treze do Livro II dos Commentaria in Quatuor 
Libros Sententiarum confirma, em definitivo, o estatuto de qualidade de lumen, pois que, como diz 
Boaventura, uma vez estabelecido que lumen é uma qualidade, resta saber se se trata de uma qualidade 
substancial ou acidental. Diga-se ainda que a noção de «luminosidade» traz consigo o significado de uma 
irradiação luminosa que conflui no sentido que Boaventura outorga ao termo «lumen», enquanto eflúvio 
da luz fontal. Cf. BOAVENTURA, Recondução das Ciências à Teologia, Mário Santiago de Carvalho 
(trad.,  posf. e notas), Porto, Porto Editora, 1996; SÃO BOAVENTURA, O Itinerário da Mente para 
Deus, António Soares Pinheiro (trad.), Maria Manuela Martins (introd. e notas), Porto, Centro de Estudos 
Franciscanos, 2009; II Sent., d. 13, a. 3 (II, 323a-323b). 
2 Cf. supra p. 147. 
3 «Sed tamen hic Origenes vocat splendorem lumen progrediens a luce.» (I Sent., d. 9, dub. 7; I, 190b); 
«Dicunt enim, quod, sicut lux potest tripliciter considerari, scilicet in se et in transparenti et in extremitate 
perspicui terminati – primo modo est lux, secundo modo lumen, tertio modo hypostasis coloris […].» (I 
Sent., d. 17, p. 1, a. un., q. 1; I, 294a). 
4 Cf. supra p. 121. 
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processão da multiplicidade a partir do Uno5 e, na mesma linha, o modo como o 

Pseudo-Dionísio expusera a sua teoria da criação6. É certo que a mundividência cristã, 

que tem na concepção de uma criação ex nihilo um dos seus pilares, condicionará a 

recepção de Boaventura do emanatismo luminoso dos autores neoplatónicos, no 

contexto da criação. Contudo, as próprias Escrituras envolvem – através daquele “Fiat 

lux” que o Génesis celebra – o conceito de luz na narrativa da criação. O modo como 

Boaventura se apropria do motivo da tradição neoplatónica, através do seu 

posicionamento cristão, é o que nos resta, portanto, averiguar. 

Dentro do espírito da filosofia agostiniana, e na senda da mensagem das Sagradas 

Escrituras, a iluminação divina é vista, por Boaventura, como acto de conhecimento 

divino e causa do conhecimento humano7. A luz que assim acode à actividade cognitiva 

da alma é, ela própria, luz incriada que se faz presente à criatura ou influi sobre a 

criatura. Formulada nestes moldes, a teoria do conhecimento parece retirar uma das 

consequências necessárias do conceito de emanação, ou seja, a da afinidade ontológica 

entre o princípio emanante e a realidade emanada, que ressoa, desde logo, no 

dinamismo difusivo intradivino. A continuidade entre gerador, entendido enquanto luz, 

e gerado, entendido enquanto esplendor, impõe, na filosofia bonaventuriana, uma 

radical identidade entre ambos, e é este aspecto que teremos de observar, se 

transferirmos o conceito de emanação para o domínio da criação. Por ora, no entanto, 

confirma-se apenas a propriedade da imagem da luz na configuração da causa do 

conhecimento, permanecendo ainda obscura a propriedade da imagem da luz na sua 

aplicação à causa do ser. 

Nos tratados plotinianos, a emanação [ἔκλαμψις] possui, à partida, um carácter 

metafórico. Através daquilo que, à letra, significa, pois, a projecção de uma luz –

ἔκλαμψις –, o filósofo de Alexandria pensa o processo a partir do qual a multiplicidade 

deriva do Uno, segundo uma cadeia em que cada realidade se desdobra a partir da 

sobre-abundância da realidade imediatamente superior 8 . E, ainda que, como numa 

                                                 
5 «Πῶς οὖν καὶ τί δεῖ νοῆσαι περὶ ἐκεῖνο μένον; Περίλαμψιν ἐξ αὐτοῦ μέν, ἐξ αὐτοῦ δὲ μένοντος, οἷον 
ἡλίου τὸ περὶ αὐτὸ λαμπρὸν ὥσπερ περιθέον, ἐξ αὐτοῦ ἀεὶ γεννώμενον μένοντος.» (PLOTINO, Enéadas 
V, 1, 6). 
6 PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 4 (PG 3, 697c-697d). 
7 II Sent., d. 10, a. 2, q. 2 (II, 266a); AGOSTINHO, Soliloquiorum I, 8, 15 (PL 32, 891-892). 
8  Poderíamos dizer que ἔκλαμψις significa metaforicamente o que πρόοδος [processão] significa 
literalmente, não fosse este termo, também ele, uma metáfora que Plotino resgata da matemática, onde 
designa uma sequência de números entre os quais se verifica uma mesma relação invariável. 
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gradual rarefacção do fluxo luminoso, a coisa emanada seja inferior e, portanto, distinta 

do princípio do qual procede – que não se dissipa a si próprio na difusão do outro –, 

subsiste entre ambos uma continuidade processiva que garante a afinidade ontológica 

entre todos os graus do ser9. De facto, a metáfora da luz assegura, na filosofia de Plotino, 

a imutabilidade da realidade difusiva no seu acto de difusão – pois que a luz não se 

esvanece nem se transforma a si própria no seu esplendor –, a continuidade entre a 

causa e o efeito – pois que as irradiações emanadas não se cindem da luz que as lança –, 

e a dimensão arquetípica do princípio de que todas as emanações não são mais do que 

imagem10. 

O que a metáfora da luz incute, ainda, numa teoria da processão, é o carácter 

natural da emanação. Boaventura parece, com efeito, disposto a abraçar este aspecto 

debaixo da sua concepção da difusão inter-trinitária. Relembremos, pois, que a geração 

do Filho pelo Pai resulta de um acto natural. Como luz que, desde que é, irradia, o Pai, 

por ser Pai, imediatamente produz o Filho. Num caso, como no outro, a vontade não se 

interpõe, pelo que a emanação não se deixa pensar como deliberação. Plotino, não 

obstante o seu fascínio pela imagem da luz na ilustração da sua teoria da processão, 

acaba por intrometer uma dimensão voluntária na expansão da multiplicidade a partir do 

Uno. O artigo de José Costa Macedo é, aliás, a este respeito, bem claro: Plotino não 

consegue abstrair a vontade do Uno primordial, tal como se evidencia naquele tratado 

que debate, particularmente, a ideia de Uno como vontade11. Ora, porque a propagação 

luminosa não depende de um acto voluntário da luz, mas da sua própria natureza luzente, 

a metáfora da luz torna-se incompetente para dar a pensar a génese da pluralidade criada, 

assente na vontade. No entanto, o conceito de vontade que desponta do Uno plotiniano 

parece não se opor ao acto natural, pois onde se lê “vontade” deve, em verdade, 

entender-se, não a decisão por entre uma pluralidade de opções, mas o puro dinamismo 

ou o natural desejo do bem, anterior a qualquer actividade de autoconhecimento que 

desdobrasse a unidade primeira na dualidade sujeito e objecto, que está, de algum modo, 
                                                 
9 A imagem da linha recta cujos pontos se sucedem sem rupturas, distinguindo-se embora entre si, 
exprime com acuidade a relação de identidade e diferença de cada coisa com o seu princípio imediato e 
com o Uno primordial: «Πάντα δὲ ταῦτα ἐκεῖνος καὶ οὐκ ἐκεῖνος· ἐκεῖνος μέν, ὅτι ἐξ ἐκείνου· οὐκ ἐκεῖνος 
δέ, ὅτι ἐκεῖνος ἐφ' ἑαυτοῦ μένων ἔδωκεν. Ἔστιν οὖν οἷον ζωὴ μακρὰ εἰς μῆκος ἐκταθεῖσα, ἕτερον 
ἕκαστον τῶν μορίων τῶν ἐφεξῆς, συνεχὲς δὲ πᾶν αὐτῷ, ἄλλο δὲ καὶ ἄλλο τῇ διαφορᾷ, οὐκ ἀπολλύμενον 
ἐν τῷ δευτέρῳ τὸ πρότερον. Τί οὖν ἡ ἐν τοῖς φυτοῖς γενομένη; οὐδὲν γεννᾷ; Ἢ ἐν ᾧ ἐστι. Σκεπτέον δὲ 
πῶς ἀρχὴν ἄλλην λαβόντας.» (PLOTINO, Enéadas V, 2, 2). 
10 PLOTINO, Enéadas V, 2, 6. 
11 COSTA MACEDO, José, «Plotino – Absoluto e Subjectividade», A Questão de Deus na História da 
Filosofia I, Maria Leonor Xavier (coord.), Sintra, Zéfiro, 2008, pp. 191-192; PLOTINO, Enéadas VI, 8. 
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suposta no acto da vontade12. Ora, como puro dinamismo temos vindo nós a apreender a 

natureza da luz, pelo que o tipo de vontade, que Plotino faz intervir no processo da 

expansão da multiplicidade, não dissolve ainda, em absoluto, a metáfora da luz. 

A par da espontaneidade do acto processivo e da afinidade ou continuidade entre 

princípio e principiado, a difusão luminosa consagra ainda a coetaneidade entre ambos. 

A concomitância do producente e do produzido fora, de resto, o traço distintivo que 

Boaventura relevara do comportamento da luz física e transportara para o domínio das 

relações inter-trinitárias, dilucidando assim a co-eternidade das pessoas divinas 13 . 

Plotino, por seu turno, não teme albergar este aspecto no interior da sua concepção das 

origens do ser, razão pela qual afirma, peremptoriamente, a eternidade conjunta do 

mundo e da sua causa14. Na verdade, a causa, que é puro dinamismo produtivo, dá-se, 

simultaneamente, com o produto da sua actividade, do mesmo modo que o vestígio de 

um pé que eternamente calca a poeira é, também ele, eterno – imagem que Agostinho 

soube gizar para com ela esclarecer, e a partir dela pôr em debate, a doutrina 

neoplatónica da eternidade do mundo15.  

São pois estes os traços que a imagem da luz demarca numa teoria da criação. O 

encantamento da filosofia por esta natureza fulgurante, capaz de exprimir, através da 

sua actividade visível, o mistério da ontogénese, terá ficado profundamente vincado na 

linhagem neoplatónica, da qual Plotino é, afinal, viva voz e pleno fundador, e da qual 

Boaventura se faz ciente seguidor. A relevância da luz na teologia trinitária do Doutor 

Seráfico é, de facto, incontornável, mas a apropriação da difusividade luminosa ao 

próprio acto da criação é, ainda, incerta, dado o contraste evidente entre uma posição 

emanatista – que sugere uma produção ex Deo, ou a partir da natureza divina – e uma 

posição criacionista – de recorte cristão, em linha com uma concepção de criação ex 

nihilo, ou a partir do nada. 

                                                 
12 PLOTINO, Enéadas VI, 7, 38-39. Com efeito, aquando da introdução ao tema da emanação luminosa, 
Plotino chega, inclusivamente, a retirar a vontade do domínio do Uno: «Δεῖ οὖν ἀκινήτου ὄντος, εἴ τι 
δεύτερον μετ´ αὐτό, οὐ προσνεύσαντος οὐδὲ βουληθέντος οὐδὲ ὅλως κινηθέντος ὑποστῆναι αὐτό.» 
(IDEM, op. cit. V, 2, 6). No contexto, podemos, todavia, depreender que é uma vontade deliberativa e 
judicativa que, em rigor, se exclui do Uno plotiniano. 
13 «Est generatio per diffusionem ut splendoris vel luminis a luce; et ibi est coaevitas […].» (Hexaem. XI, 
22; V, 383b). 
14 PLOTINO, Enéadas II, 9, 3; IDEM, op. cit. II, 1, 1; III, 2, 1. 
15 «Sicut enim, inquiunt, si pes ex aeternitate semper fuisset in puluere, semper ei subesset uestigium, 
quod tamen uestigium a calcante factum nemo dubitaret, nec alterum altero prius esset, quamuis alterum 
ab altero factum esset: sic, inquiunt, et mundus atque in illo dii creati et semper fuerunt semper existente 
qui fecit, et tamen facti sunt.» (AGOSTINHO, De ciuitate Dei X, 31; CCSL 47, 309). 
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Instância de autoridade para Boaventura e responsável por uma das grandes 

sínteses do neoplatonismo com a espiritualidade cristã, o Pseudo-Areopagita chega a 

sobrepor as ideias de emanação luminosa e criação ex nihilo, sem, no entanto, se sentir 

impelido a conciliá-las16. A convivência pacífica entre uma teoria criacionista e uma 

teoria emanatista relembra-nos, porém, que a emanação luminosa não cumpre senão a 

função de uma metáfora da difusão do bem17. Se, da luz, o Pseudo-Dionísio retira, pois, 

uma certa imagem do extravasamento da Divindade na pluralidade criada, o filósofo 

não se compromete, todavia, com todas as consequências que a afirmação da processão 

do ser como iluminação implica e que estão defendidas nos tratados de Plotino. Na 

verdade, inscrito na tradição cristã, o Pseudo-Areopagita não recusa o concurso de uma 

deliberação divina no processo da criação 18 , arriscando assim uma concepção 

personalista do Uno primordial, que o filósofo de Alexandria claramente rejeitara. Além 

disso, contra a ideia de uma processão em cascata – segundo a qual Deus haveria 

produzido apenas a realidade imediatamente inferior a si e desta descenderiam, pela 

mesma lógica, os restantes entes –, o autor do Corpus Areopagiticum sustenta a tese de 

uma criação imediata de cada criatura por Deus19. 

A posição pseudo-dionisiana está, certamente, mais próxima da do filósofo 

franciscano, em virtude dessa mundividência cristã de que partilham. Não obstante, para 

quem a luz representa um nome próprio do Divino, a destrinça entre a difusão da luz e a 

criação do mundo não pode firmar-se numa mera resistência da metáfora ao seu novo 

referente. Ao introverter o dinamismo luminoso no seio do Divino, Boaventura havia já 

                                                 
16 Confrontemos, pois, as seguintes passagens: «[…] καὶ πάντα ὅσα μετέχειν αὐτοῦ δύναται, φωτίζει, καὶ 
ὑπερηπλωμένον ἔχει τὸ φῶς, εἰς πάντα ἐξαπλῶν τὸν ὁρατὸν κόσμον, ἄνω τε καὶ κάτω, τὰς τῶν οἰκείων 
ἀκτίνων αὐγάς […].» (PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 4; PG 3, 697c-697d); «[…] καὶ 
‘ὀνομάζεται’, ὡς αἰτίαν δὲ τῶν ὄντων, ἐπειδὴ πάντα πρὸς τὸ εἶναι παρήχθη διὰ τὴν αὐτῆς οὐσιοποιὸν 
ἀγαθότητα, σοφὴν δὲ καὶ καλήν, ὅτι τὰ ὄντα πάντα […].» (IDEM, op. cit. I, 4; PG 3, 592a). Na primeira, 
a criação define-se como uma radiação de luz, ao passo que, na segunda passagem, encontramos uma 
referência explícita à criação ex nihilo. 
17 Cf. supra p. 114. 
18 «Εἰ δὲ ὁ φιλόσοφος ἀξιοῖ Κλήμης, καὶ πρός τι παραδείγματα λέγεσθαι, τὰ ἐν τοῖς οὖσιν ἀρχηγικώτερα, 
πρόεισι μὲν οὐ διὰ κυρίων καὶ παντελῶν καὶ ἁπλῶν ὀνομάτων ὁ λόγος αὐτῷ. Συγχωροῦντας δὲ καὶ τοῦτο 
ὀρθῶς λέγεσθαι, τῆς θεολογίας μνημονευτέον φασκούσης, ὅτι ‘Οὐ παρέδειξά σοι αὐτὰ τοῦ πορεύεσθαι 
ὀπίσω αὐτῶν’ ἀλλ' ἵνα διὰ τῆς τούτων ἀναλογικῆς γνώσεως ἐπὶ τὴν πάντων αἰτίαν, ὡς οἷοί τέ ἐσμεν, 
ἀναχθῶμεν.» (PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus V, 9; PG 3, 824d-825a). W. Völker apoia esta 
leitura da filosofia do Pseudo-Dionísio: «[…] es sich um kein naturhaftes Ausfliessen im Sinne des 
Neuplatonismus handele, sondern um einen göttlichen Schöpfundsakt.» (VÖLKER, Walther, 
Kontemplation und Ekstase bei Pseudo-Dionysius Areopagita, Wiesbaden, Steiner, 1958, p. 122). 
19 PSEUDO-DIONÍSIO, De coelesti hierarchia XIII, 3 (PG 3, 301d); IDEM, De divinis nominibus VIII, 7 
(PG 3, 896b). 
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considerado e elevado à perfeição cada aspecto da emanação 20 . A aplicação da 

semântica da luz no contexto da criação é, porém, cautelosa. Apesar das recorrentes 

alusões à Luz criadora, o acto criador não se exprime nunca em termos de iluminação 

ou luzência21. Ela designa, decerto, a causa do ser, mas o processo pelo qual o ser é 

posto pela sua causa não configura, em rigor, uma emanação luminosa. 

A fidelidade bonaventuriana ao princípio da creatio ex nihilo gizará, com efeito, a 

sua renúncia a uma concepção da criação como eflúvio da luz suprema. Ora, uma 

criação ex nihilo nega, desde logo, a interferência de uma causa material que, como 

estofo a partir do qual o mundo se constitui, precedesse, por inteiro, o próprio acto 

criador. De facto, a evocação de uma substância informe pré-existente, que entrasse na 

composição de cada criatura, trairia uma noção de auto-suficiência do Divino para 

lançar, por si mesmo, a totalidade da criação, uma vez que tornaria a suma potência de 

Deus dependente de uma causa adjuvante22. Esta coligação originária entre o Criador e 

uma matéria incriada, por seu turno, arrancaria de Deus a sua unicidade, que assim se 

faria par de uma realidade outra23. Por fim, esta mesma matéria incriada, coabitante do 

Divino, haveria de diluir a omnipotência como atributo da Divindade, ao escapar, 

efectivamente, à sua suprema fecundidade. Nesse caso, Deus não seria, de facto, o 

Criador de todas as coisas, pois que a matéria não seria por Ele criada24. 

                                                 
20 Por este mesmo motivo, a ideia de uma difusão em cascata fora eliminada do âmbito das processões 
divinas, uma vez que indica a imperfeição ou a incompletude da difusão primeira que exigiria, portanto, 
emanações sucessivas. Cf. supra p. 130. 
21 «[…] cum sit summa lux, fecit omnia […].» (II Sent., d. 16, a. 1, q. 1; II, 394b); «In quantum haec lux 
est causa essendi […].» (Hexaem.V, 1; V, 354a). Será, pois, talvez abusiva, no âmbito da filosofia de 
Boaventura, a designação da origem do ser em termos de irradiação, como o faz Baeumker: «Da aber 
Gott das wahre Licht ist: wie kann da das kreatürliche Sein – nicht nur das körperlichen, sondern auch das 
der geistigen Wesen – bei Bonaventura anders gedacht werden, wenn nicht als Ausstrahlung des 
göttlichen Lichtes, also als Teilnahme am göttlichen der Lichte?» (BAEUMKER, Clemens, Witelo: Ein 
Philosoph und Naturforscher des dreizehnten Jahrhunderts, Münster, Aschendorff, 1908, pp. 406-407). 
Já Jean-Marie Bissen, ao afirmar que «[…] la lumineuse expression [de la vérité] fonde l’être […]», 
insiste na relevância da luz na teoria bonaventuriana da criação, sem, no entanto, a comprometer com uma 
iluminação. Cf. BISSEN, Jean-Marie, L’exemplarisme divin selon Saint Bonaventure, Paris, Vrin, 1929, p. 
96. 
22 «Item, nobilius et perfectius est agens, quanto paucioribus indiget ad agendum, ergo agens 
nobilissimum nullo extra se eget: ergo si ipsum solum esset, adhuc res produceret; sed non ex se, cum 
ipse nullius sit pars: ergo ex nihilo: patet ergo, quod Deus potest in totam substantiam creaturae.» (II Sent., 
d. 1, p. 1, a. 1, q. 1; II, 14b). 
23 «[...] quia divina essentia non potest producere aliam essentiam de se ipsa nec de aliqua alia sibi 
coaeterna et aeque prima; ac per hoc necesse est, quod de nihilo producat […].» (M. Trin. V, 2; V, 96a). 
24  «Si sentis diminute de potentia Dei, scilicet quod non possit omnia de nihilo creare; non sentis 
altissime.» (De donis III, 5; V, 469a). 
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Do exposto, porém, não se assinalam ainda quaisquer divergências entre a teoria 

criacionista, na qual Boaventura se filia, e a teoria plotiniana da emanação, de que a luz 

constitui o paradigma. Numa linha, como na outra, suprime-se o concurso de uma 

segunda causa para além a eficiência da unidade divina. A criação ex nihilo distingue-se, 

contudo, nitidamente, da geração ex Deo que está configurando a processão do ser na 

filosofia plotiniana. Deste modo, o filósofo de Bagnoregio recoloca o mundo na esteira 

da vontade divina, tornando-o assim dependente de um acto voluntário, e não da 

necessidade intrínseca de Deus25. A posição do ser sobre o nada, protagonizada por um 

consciente que é Deus, não se confunde, com efeito, com uma saída para a 

multiplicidade, que decorre naturalmente do dinamismo da unidade primordial, pois que, 

na concepção cristã de Boaventura, o natural dinamismo da unidade primordial se 

desdobra, por inteiro, no interior da própria Divindade, dispensando o mundo para 

acolher a sua suprema fecundidade. O trânsito do Uno ao ser transfigura-se, por 

conseguinte, aqui, na passagem do nada para o ser; e, o que ordena semelhante 

passagem é, não a intrínseca difusividade divina, mas uma decisão própria do Divino. 

Por outro lado, se a eternidade do Uno e, nesse sentido, a eternidade do seu acto 

difusivo decretara, para Plotino, a eternidade do mundo emanado, para Boaventura, a 

sucessão do ser ao não ser prescreve a temporalidade da criação que, logo, não existe 

desde sempre, mas que se inaugura com o acto criador26.  

O que, no entanto, o modelo criacionista parece de facto sugerir é, ainda, uma 

trágica ruptura entre o Criador e a criatura, cuja consistência ontológica não provém, em 

rigor, da substância divina que a cria, mas desse nada insubstancial que mais não 

designa senão a absoluta ausência do ser. É que a luz, que irrompe no instante primeiro 

da criação, não se firma como o efeito de uma difusão natural, mas de um fazer 

deliberado que, embora exercido desde a eternidade pelo seu agente imutável, põe no 

tempo os seus efeitos. A luz que provém do acto criador estreia-se, portanto, nesse 

mesmo acto. Originada a partir do nada, não está nele pré-contida, mas surpreende-se 

como pura novidade. E também não é eflúvio divino, pois que a substância de Deus, 

simples e, por conseguinte, indivisível, não se derrama nem se dispersa na criação. O 
                                                 
25 «Creatura egreditur a Creatore, sed non per naturam, quia alterius naturae est: ergo per artem, cum non 
sit alius modus emanandi nobilis quam per naturam, vel per artem sive ex voluntate; et ars illa non est 
extra ipsum: ergo est agens per artem et volens […].» (Hexaem. XII, 3; V, 385a). 
26 «Ex secunda expositione eliditur error Aristotelicorum, qui dixerunt, mundum conditum ab aeterno. Si 
enim in principio temporis factus est ex nihilo, non ergo fuit sine principio; et hic error ortum habuit ex 
hoc, quod non potuerunt videre, qualiter mundus inceperit, et quare tunc et non ante.» (II Sent., d. 1, p. 1, 
dub. 2; II, 37a). 
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universo bonaventuriano estará sempre atravessado por uma luminosidade fabricada, 

que tem por antecedente o não-ser, e não por uma luminosidade difundida, que teria por 

antecedente a divina fonte luminosa. Com isto, Boaventura refuta a concepção de Deus 

como causa material do mundo – tese que se exprime, habitualmente, através da 

terminologia da luz, nos seguintes moldes: sendo Deus fonte luminosa e o mundo luz 

criada, este comunga da mesma substância daquele 27 . A difusão, entendida como 

doação da substância própria a uma entidade outra, funda uma paridade e uma 

univocidade entre os dois termos que, desse modo, manifestam uma natureza comum.  

Na verdade, já o emanatismo de Plotino havia erradicado a visão do Uno como 

causa material das suas processões. Da metáfora da luz, o filósofo de Alexandria não faz 

derivar a univocidade entre princípio e principiado. A relação entre estes dois pólos não 

se configura, com efeito, como partilha de uma mesma substância, mas, diversamente, 

como participação de um no outro28. Justamente, a relação de participação não implica 

que um seja a causa material do outro, mas apenas que um seja a causa exemplar do 

outro. E, de facto, a transfiguração cristã – e, particularmente, bonaventuriana – do 

motivo da diffusio lucis na asserção do fiat lux não se dá sem a perpetuação desta teoria 

da participação, que permitirá, nomeadamente, transpor a cisão que uma creatio ex 

nihilo sulca entre o Criador e a sua criatura. 

Efectivamente, não deixa de ser curioso que, no seio de uma mundividência na 

qual Deus se assume como luz, a criação se apresente como um “faça-se luz”. É certo 

que a anteposição do imperativo do verbo “fazer” ao substantivo “luz” faz suprimir a 

referência desta luz a uma luminosidade anterior. Ou seja, com a ideia de um “fiat lux”, 

Deus despe-se da sua natureza luminosa – a qual recai, por inteiro, sobre a ordem das 

criaturas, ficando Deus apenas assinalado nesse fiat enquanto fazedor. Mas, constituirá 

o nome “luz”, atribuído, ora a Deus, ora à criação, uma mera designação equívoca, 

contendo, por simples coincidência, estes dois significados tão díspares? Auscultemos, 

então, o sentido de que o termo “luz” se reveste, na sua aplicação à criação. 

Para Boaventura, a luz produzida no primeiro dos seis dias da criação é, na 

realidade, forma corpórea – uma posição que partilha, de resto, com as especulações da 

                                                 
27 Boaventura dá voz a este posicionamento nos argumentos a favor da partilha de uma mesma substância 
entre Deus e o homem: «Item, Deus est lux spiritualis, quae est fons omnis illuminationis spiritualis, sicut 
sol est fons illuminationis corporalis; sed corpora luminosa sunt eiusdem naturae cum luce et cum sole: 
ergo pari ratione spiritus naturaliter luminosi sunt eiusdem naturae cum fonte lucis spiritualis.» (II Sent., d. 
17, a. 1, q. 1; II, 411a). 
28 PLOTINO, Enéadas V, 3, 15-17. 
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Física do seu tempo29. Não sendo, em si mesma, um corpo, a luz enforma todos os 

corpos, resgatando a matéria do campo da mera possibilidade para a existência30. Na 

verdade, só a difusividade da luz dita a extensão dos corpos. A sua natural dilatação é o 

que, em rigor, concede à matéria a sua tridimensionalidade 31 . Por outro lado, a 

actividade da luz é aquilo que, permeando a matéria passiva e quase informe32, lhe 

imprime o dinamismo de actualização das suas potências, ou razões seminais, que, 

virtualmente, encerra dentro de si, e que, em concreto, realiza pela acção dessa 

primordial forma substancial que é a luz33. E, de facto, é também a actividade da luz que 

nos corpos decreta a manifestação destes perante o olho humano. Infundindo na 

                                                 
29 Relembremo-nos, pois, das incursões neste domínio levadas a cabo por Grossatesta, para quem a luz 
designa, com efeito, a forma que está presente em todos os corpos, concedendo-lhes, pela sua presença, a 
sua existência de todos esses corpos: «Formam primam corporalem, quam quidam corporeitatem vocant, 
lucem esse arbitror.» (ROBERTO GROSSATESTA, De Luce seu de inchoatione formarum 51); «Et 
species et perfectio corporum omnium est lux: sed superiorum corporum magis spiritualis et simplex, 
inferiorum vero corporum magis corporalis et multiplicata.» (IDEM, op. cit. 56-57). De facto, a afinidade 
entre as ideias dos dois autores é de tal modo vincada que Étienne Gilson não teme recorrer aos escritos 
de Grossatesta para suprir lacunas ou imprecisões da exposição bonaventuriana da teoria da luz: cf. 
GILSON, Étienne, La Philosophie de Saint Bonaventure, Paris, J. Vrin, 19533, pp. 221-228. Já a 
interpretação agostiniana da luz que vem mencionada no Génesis difere, porém, da acepção que 
Boaventura lhe concede, ao optar por uma leitura mais literal que se aparta da tradução metafórica da luz 
pela natureza espiritual: «Quid sibi ergo Uult in caeteris illa repetitio? an eo modo demonstratur primo die, 
quo lux facta est, conditionem spiritualis et intellectualis creaturae lucis appellatione intimari […].» 
(AGOSTINHO, De Genesi ad litteram libri duodecim II, 8; CSEL 28/1); Boaventura dá conta do seu 
próprio distanciamento relativamente à posição de Agostinho: «Augustinus enim voluit, quod per caelum 
intelligeretur natura spiritualis informis; et quia lux respondebat caelo, per consequens per ipsam lucem 
spiritualem angelicam naturam formatum dixit intelligi ad litteram […].» (II Sent., d. 13, a. 1, q. 1; II, 
312b).  
30 «Nam materia non est privatio pura, immo ratione suae essentiae habet aliquid de pulchritudine et 
aliquid de luce.» (II Sent., d. 1, p. 1, a. 1, q. 1; II, 17b); «Verum est enim, quod lux, cum sit forma 
nobilissima inter corporalia, sicut dicunt philosophi et Sancti, secundum cuius participationem maiorem 
et minorem sunt corpora magis et minus entia, est substantialis forma.» (II Sent., d. 13, a. 2, q. 2; II, 321a). 

31 «[…] materia, abstracta omni forma, simplex est; non tamen habet actualem simplicitatem, ut punctus, 
sed est simplex, quia caret actuali extensione, habet tamen possibilitatem ad illam; et cum natura formae 
corporalis illi materiae datur, tunc reducitur ad actum.» (II Sent., d. 3, p. 1, a. 1, q. 2; II, 98a-98b). Ecoa 
nestas palavras de Boaventura, a teoria tornada explícita na obra de Grossatesta: «Corporeitas vero est, 
quam de necessitate consequitur extensio materiae secundum tres dimensiones, cum tamen utraque, 
corporeitas scilicet et materia, sit substantia in se ipsa simplex, omni carens dimensione. Formam vero in 
se ipsa simplicem et dimensione carentem in materiam similiter simplicem et dimensione carentem 
dimensionem in omnem partem inducere fuit impossibile, nisi seipsam multiplicando et in omnem partem 
subito se diffundendo et in sui diffusione materiam extendendo, cum non possit ipsa forma materiam 
derelinquere, quia non est separabilis, nec potest ipsa materia a forma evacuari.» (ROBERTO 
GROSSATESTA, Luce seu de inchoatione formarum 51-52). 
32 A impregnação da matéria pelas razões seminais, ou formas substanciais latentes, impossibilita a 
concepção de uma matéria absolutamente informe no seio da metafísica bonaventuriana. Como assinala 
Étienne Gilson, a teoria estóica das razões seminais é extraída pelo Doutor Seráfico da filosofia 
agostiniana: cf. GILSON, Étienne, La Philosophie au Moyen Âge I. De Scot Érigène à S. Bonaventure, 
Paris, Payot & Cie, 1922, p. 157. 
33 «[…] lux autem potius est forma perficiens alias formas corporales, quam ad eas disponens, cum 
secundum eius participationem maiorem et minorem formae corporales sint magis et minus completae.» 
(II Sent., d. 14, p. 2, a. 2, q. 1; II, 359b). 
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corporeidade material a sua dinâmica de difusão, a luz suscita em cada corpo que 

enforma a irradiação de uma imagem, ou espécie [species] sensível, que fielmente 

reproduz os corpos e que pelo espaço se dissemina, até ser captada por um órgão 

sensório34. Neste sentido, a luz está, pois, definindo a própria condição sensível dos 

corpos, sendo sensível aquilo que se manifesta à sensibilidade das almas35. 

Em síntese, a luz efectiva-se, na metafísica bonaventuriana, como o critério 

próprio da existência, porque, enquanto pura actividade, reduz ao acto as razões 

seminais que impregnam a matéria, tornando-a, por conseguinte, ente real. Por sua vez, 

uma teoria que tem na luminosidade o princípio ontológico – é real aquilo que é 

enformado pela luz – não pode deixar de tecer uma correlação entre o ser e a 

manifestação – visto que aquilo que é luminoso difunde, a partir de si, a sua imagem. A 

própria estrutura hilemórfica do universo bonaventuriano parece fundada nesta mesma 

luz, não apenas porque a luz, como forma substancial comum, encorpa toda a matéria 

que vem à existência sensível, mas porque, como forma maximamente activa, actualiza 

todas as restantes formas específicas de um corpo. De facto, a uniformidade, que 

Boaventura depreende da natureza da luz, confere-lhe uma aptidão para conciliar a 

matéria com as suas formas corpóreas e harmonizar as diferentes formas entre si36.  

A luz sensível traz consigo e depõe na materialidade do ser o seu dinamismo de 

difusão, actualização, manifestação e uniformização, que, com propriedade, convinha 

                                                 
34 «Haec autem sensibilia exteriora sunt quae primo ingrediuntur in animam per portas quinque sensuum; 
intrant, inquam, non per substantias, sed per similitudines suas primo generatas in medio et de medio in 
organo et de organo exteriori in interiori et de hoc in potentiam apprehensivam; et sic generatio speciei in 
medio et de medio in organo et conversio potentiae apprehensivae super illam facit apprehensionem 
omnium eorum quae exterius anima apprehendit.» (Itin. II, 4; V, 300b); «[…] ‘lumen facit colores 
potentia actu colores’, sicut habetur tertio de Anima. Huius autem simile potest poni in oculo cati, qui 
non solum habet potentiam suscipiendi per naturam perspicui, sicut alii oculi, sed etiam potentiam 
faciendi in se speciem per naturam luminis sibi inditi.» (II Sent., d. 24, p. 1, a. 2, q. 4; II, 569b; citação de 
ARISTÓTELES, De Anima, 418b); «[…] lux potest dici in abstractione, et sic nominat formam corporis 
luminosi, per quam corpus illud habet lucere et agere […].» (II Sent., d. 13, a. 2, q. 1; II, 318a). O termo 
«species» dota-se, neste contexto, do sentido de uma manifestação. A sua tradução por imagem, que 
duplica no espaço a figura do objecto sensível e que, deste modo, se deixa apreender pelos sentidos 
corpóreos, é válida na relação com o órgão da visão. O conceito de species compreende, no entanto, toda 
a emanação de um corpo que permite que este seja percepcionado: quer seja uma imagem, um som, ou 
um odor. 
35 Pelo termo «sensibilidade» procuramos traduzir o conceito bonaventuriano de sensualitas, tal como 
este emerge no Itinerarium mentis in Deum, evitando a expressão «sensualidade», fortemente conotada, 
na língua portuguesa, com a ideia de volúpia ou luxúria. 
36  «[…] necesse fuit ponere aliqua corpora simplicia, quae multiformiter possent misceri ad 
introductionem formarum multiformium; et talis est natura subiecta contrarietati, et haec est elementaris. 
Necesse etiam fuit, fieri naturam, per quam haberent haec contraria in mixto conciliari; et talis est natura 
elongata a contrarietate, cuiusmodi est natura lucis […].» (Brevil. II, 3; V, 220b-221a). Sobre a 
uniformidade da luz, cf. supra p. 159. 
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àquela outra luz que, no seio da Trindade, incitava a emanação das pessoas divinas, 

unidas numa única substância e plurificadas segundo a difusividade natural do bem 

supremo ou a expressividade do primeiro princípio. A analogia que, deste modo, se tece 

entre as duas conotações do termo “luz” parece superar a cisão substancial instaurada no 

instante da criação. O acto criador inaugura, decerto, uma nova realidade, mas esta 

absoluta novidade não deixa, no entanto, de carregar em si mesma o vestígio imemorial 

do seu Criador. A excelência da causa eficiente, recusando embora o estatuto de causa 

material, concilia-se com a natureza do arquétipo, o qual se deixa imitar, em graus 

variados, pela diversidade criada, permanecendo, porém, em si mesmo, uno, simples e 

imutável. Ao atravessar a totalidade dos corpos, a luz sensível, que espelha, na sua 

medida, a luz espiritual incriada, grava em todos eles o rastro da Divindade criadora e 

exemplar. E, de facto, no movimento de extensão, actualização, manifestação e coesão 

interna que vivifica cada corpo, vibra o dinamismo divino que, desde a eternidade, está 

produzindo a trindade de pessoas. Mas, se esta luz corpórea não deflui naturalmente 

daquela luz espiritual, ela participa, todavia, da sua natureza37. A relação de participação 

do sensível na natureza divina é, de resto, aquilo que está fundando a própria espessura 

ontológica da criação, que não se põe senão como a cópia, ou enunciação 

espaciotemporalmente definida, da essência imaterial e intemporal de Deus. É certo que 

tal relação não reduz à unidade a radical diferença de substâncias que cinde a criatura do 

seu Criador (e é neste fosso que se jogarão, como veremos, o mal e a fealdade 

observáveis na criação); mas, a analogia que por ela se estabelece permite supor uma 

certa comunidade fundada na semelhança do mundo relativamente a Deus, que supera a 

mera afinidade de designação e, assim, permite reconstruir a hipótese de um itinerário 

de ascensão do finito ao infinito. A relevância da causa exemplar no contexto da 

filosofia bonaventuriana, como bem sublinha Cerqueira Gonçalves38, adquire aqui o seu 

pleno sentido, pois que é ela que está reatando o universo da criação a Deus e, com isso, 

possibilitando o próprio discurso teológico que se serve dos vestígios cognoscíveis para 

vislumbrar e entredizer a Divindade “ininvestigável”39.  

                                                 
37 «Comparatur enim luci tam sapientia increata quam creata; nam increata est lux per essentiam, […]. 
Creata autem est lux per participationem […].» (Serm., De S. Dominico I; IX, 563a). 
38 «Esta predilecção pela causa exemplar não traduz somente as exigências de um conhecimento tanto 
quanto possível perfeito, mas indica ainda o modo como surge o problema de Deus no espírito do 
homem.» (CERQUEIRA GONÇALVES, Joaquim, Homem e Mundo em São Boaventura, Braga, 
Editorial Franciscana, 1970, p. 379). 
39  Pelo termo «ininvestigável» pretendemos traduzir o espírito do conceito bonaventuriano 
«investigabilis», que remete, em simultâneo, para a ideia de um Deus insondável e de um Deus que, em 
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A posição que Deus ocupa no processo de uma criação ex nihilo preserva a sua 

transcendência essencial; mas, na medida em que a criação se desdobra como expressão 

divina, a imagem da Divindade torna-se-lhe imanente. Recuperando, deste modo, a 

afinidade ontológica que uma posição no ser como diffusio lucis garantia entre o 

princípio e o principiado, o fiat lux cristão dá-se a pensar, no interior da metafísica do 

Doutor Seráfico, como expressio lucis. Aqui, de facto, a luz criada não é pura 

continuidade da luz fontal, mas semelhança gerada a partir de, e em conformidade com, 

a luz divina. Numa expressio lucis, por sua vez, a luz principial readquire, no acto 

criador, o lugar proeminente que lhe fora assegurado na “diffusio lucis”. Com efeito, em 

ambas as locuções, a luz que aí vem denotada é, em rigor, luz divina, à qual cabe, de 

resto, o papel activo da criação, e à qual pertence, com propriedade, o nome “luz”, 

sendo portanto esta luz divina aquela que se difunde, ou aquela que se exprime nas 

criaturas. Na ideia de uma expressio lucis, celebra-se, na verdade, o carácter luminoso 

do próprio princípio, ao passo que na ideia de um fiat lux, a natureza da causa se 

absconde e a luminosidade se advoga para a realidade criada. Sem dúvida que o 

universo bonaventuriano está, na sua totalidade e essência, atravessado de luz e, nesse 

sentido, a doutrina cristã do fiat lux encontrará sempre um espaço de acolhimento no 

seio da filosofia de Boaventura. Não obstante, o conceito de luz terá sempre em Deus a 

sua primordial morada e o seu referente literal, pelo que uma teoria bonaventuriana da 

criação não poderá nunca deixar de dar preponderância ao veemente esplendor do 

Divino, de que o mundo não se faz senão tímida reverberação. O vislumbramento da luz, 

na sua imersão no mundo, ou melhor dizendo, na sua formação do mundo, depende, de 

facto, por inteiro, da concepção fulcral de um Deus que se diz luz, e que se participa a si 

mesmo enquanto luz nas suas criaturas.  

Em suma, o criacionismo bonaventuriano encontra, explicitamente, no 

emanatismo de raiz neoplatónica o seu contraponto40, mas os contornos precisos da sua 

teoria da criação deixam-se, em substância, desenhar pelo esquema da participação, tal 

                                                                                                                                               
rigor, não deixa de si qualquer vestígio. Curiosamente, o termo comporta ainda, no interior da sua 
semântica, o sentido contrário – «investigável». A tensão que está constituindo o conceito não poderia, 
portanto, ser mais adequada para designar aquele que se expressa na totalidade da criação e que, ao 
mesmo tempo, a transcende em absoluto: «Altitudo Dei investigabilis est [...].» (Hexaem. VIII, 5; V, 
370a). 
40 II Sent., d. 1, p. 1, a. 1, q. 1 (II, 14a-18b); II Sent., d. 1, p. 1, a. 2, q. 2 (II, 28a-30b); II Sent., d. 1, p. 1, 
dub. 2 (II, 36a-37b); II Sent., d. 18, a. 2, q. 2 (II, 448a-451b).  
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como esboçado por Platão e Plotino41. Nas Collationes in Hexaëmeron, os dois filósofos 

apresentam-se, de facto, lado a lado na sustentação da doutrina das ideias arquetípicas. 

E, se, na crítica bonaventuriana à teoria plotiniana da emanação, o nome de Plotino é, 

sistematicamente, relegado para o anonimato, deixando-se apenas subentender debaixo 

de denotações genéricas, como “discípulos de Platão” ou “Platónicos”, o mesmo nome 

não se oculta, porém, quando, com o seu patrocínio, Boaventura situa as ideias 

platónicas no interior da mente divina42. 

Até ao momento, limitámos a nossa reflexão à relação de analogia que a luz 

corpórea mantém com a luz espiritual incriada, pois que é, em rigor, de luz corpórea de 

que se fala, segundo a interpretação bonaventuriana, quando, nas Sagradas Escrituras, a 

criação se descreve como um “fiat lux”. Não obstante, também de luz espiritual se 

compõe a criação. Ou seja, apesar de a luz espiritual não ser aquela que, no dizer do 

Génesis, se constitui no primeiro dia da criação, isso não significa, porém, que o nome 

“luz” se circunscreva, no contexto da criação, à realidade sensível. Espíritos criados que 

integram a constituição dos homens e que definem a própria natureza angélica recebem, 

também eles, na escrita do Doutor Seráfico, o nome “luz”. E, se a univocidade entre a 

luz divina e a luz corpórea se mitiga numa relação de analogia – a partir da concepção 

cristã de uma criação ex nihilo atravessada pela teoria, de raiz platónica, da participação 

do sensível na ideia divina –, uma efectiva comparação da luz espiritual criada à luz 

espiritual incriada, que supere a mera comunidade de designação, mas que preserve, ao 

mesmo tempo, a unidade da luz divina, apresenta-se como um desafio filosófico ao qual 

ainda não demos resposta. É, de resto, esta a questão com que Boaventura se debate no 

início da distinção dezassete do Livro II dos seus Commentaria in Quatuor Libros 

Sententiarum. Aqui trata-se, no fundo, de saber se a substância espiritual do homem 

partilha da substância espiritual divina, segundo a imagem de uma emanação luminosa, 

ou se apenas participa da substância espiritual divina, à semelhança do que acontecia 

com a luz corpórea. O filósofo de Bagnoregio pondera, de facto, a hipótese de a alma 

humana provir da própria substância de Deus. Mas, quando confrontado com a hipótese 

                                                 
41 O fundo platónico que subjaz nos moldes em que Boaventura traça a relação entre Deus e o mundo é, 
de resto, amplamente reconhecido pelos comentadores do filósofo franciscano: cf. CERQUEIRA 
GONÇALVES, Joaquim, Homem e Mundo em São Boaventura, p. 378; VANNI ROVIGHI, Sofia, «La 
vision du monde chez Saint Thomas et Bonaventure», 1274 – Année charnière – Mutations et continuités, 
Paris, Éditions du Centre Nacional de la Recherche Scientifique, 1977, p. 668. 
42 Hexaem. VI, 6 (V, 361b). 
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de as luzes espirituais criadas serem, na verdade, feitas de luz divina43, Boaventura 

rebate peremptoriamente a tese, enfatizando a dimensão criatural da alma, em virtude da 

qual a luz criada pode apenas suportar, relativamente ao seu princípio, uma certa 

conformidade, mas nunca uma unidade de natureza, que repugnaria à simplicidade de 

Deus, desse modo distribuído pelas suas criaturas44. Também a luz espiritual criada 

sustenta, portanto, com a sua causa uma relação de analogia – posição que Boaventura 

assume, aliás, explicitamente45 – e deriva de um acto criador, distinto, por sua vez, de 

uma acção difusiva que garantiria, à maneira das processões trinitárias, a 

consubstancialidade da emanação com a sua origem. E, de facto, uma teoria ontogénica 

que mergulhe na concepção de uma creatio ex nihilo trará sempre consigo a ideia de 

produção de uma tremenda novidade, que não usurpa, de nenhuma essência anterior, a 

sua própria substância.  

Mas, ainda que seja claro, no interior da filosofia bonaventuriana, que o tipo de 

relação que entrelaça a luz espiritual criada na luz espiritual incriada é a relação 

analógica, o sentido de que se reveste o termo “luz”, na sua aplicação à criatura 

espiritual, bem como a afinidade que esse sentido conserva relativamente à luz divina, 

só de forma difusa se explana nos escritos do autor. Há, sem dúvida, numerosas 

referências de Boaventura a uma luz que inunda e auxilia a alma nos seus actos. Mas, 

por ela, entende Boaventura o próprio influxo divino da luz incriada, e não aquela luz 

própria da alma humana que se diz luz espiritual criada 46 . Reunindo, porém, as 

passagens dispersas pela obra do filósofo franciscano que directamente se referem a esta 

luz espiritual criada, poderíamos, de facto, depreender desta luz uma estreita 

semelhança relativamente à luz sensível, entretanto definida como forma corpórea. A 

                                                 
43  «Item, Deus est lux spiritualis, quae est fons omnis illuminationis spiritualis, sicut sol est fons 
illuminationis corporalis; sed corpora luminosa sunt eiusdem naturae cum luce et cum sole: ergo pari 
ratione spiritus naturaliter luminosi sunt eiusdem naturae cum fonte lucis spiritualis. Sed quidquid est 
eiusdem naturae cum Deo, vel est Deus, vel de Deo […].» (II Sent., d. 17, a. 1, q. 1; II, 411a). 
44 «Ad illud quod obiicitur, quod Deus est lux spiritualis etc.; dicendum, quod non est simile de luce 
spirituali et corporali omnino. Lux enim spiritualis, quae Deus est, cum sit simplicissima, non potest esse 
perfectio rerum diversarum naturarum. Cum autem sit omnipotentissima, potest producere et facere lucem 
creatam aliquo modo sibi conformem; quae tamen sibi non sufficit, etiam postquam producta est, nisi 
adsit ei summae lucis influentia. Et sic intelligendum est in anima humana, quod ipsa habet lucem 
propriam, scilicet creatam, per quam completur […].» (II Sent., d. 17, a. 1, q. 1; II, 412b-413a). 
45 «[…] lux spiritualis est communis Creatori et creaturae secundum analogia.» (II Sent., d. 13, a. 2, q. 1; 
II, 318b). 
46 Apontam-se, desde já, alguns dos dados que, conjugados, irão constituir as linhas com que se cose a 
teoria da iluminação, que Boaventura recupera de Agostinho. Linhas estas, a partir das quais Boaventura 
procurará proteger a teoria da iluminação agostiniana da tese aristotélica e averroísta da unidade do 
intelecto. Esta questão merecerá, no entanto, da nossa parte, um tratamento ulterior. 
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consonância entre ambas não será, de resto, surpreendente, visto que tanto a luz 

espiritual criada quanto a luz corpórea espelham conjuntamente, ainda que em graus 

diferenciados, uma mesma e única realidade: Deus47. Senão vejamos: a luz espiritual 

criada, diz-nos Boaventura, é aquilo através do qual a alma se completa48. Isso significa, 

pois, que, pela luz espiritual, a alma se aperfeiçoa ou consuma, pondo em acto as suas 

potencialidades. Neste sentido, a luz espiritual criada designa uma força intelectual 

activa ou actualizante, à semelhança daquela forma substancial que, em todos os corpos, 

inscrevia um impulso de actualização das razões seminais, e por analogia com aquele 

acto puro intrínseco da luz divina49. Em rigor, a alma humana não escapa ao esquema 

hilemórfico que Boaventura projecta sobre toda a realidade criada: também a alma se 

compõe de matéria e forma e, também nela, a luz, já não corpórea, mas espiritual, se 

constitui como vigor a partir do qual todas as potências, cognitivas ou volitivas, se 

efectivam 50 . O que está, na verdade, distinguindo os corpos dos espíritos não é, 

propriamente, a matéria, a qual subjaz a todos os entes51, mas essas formas substanciais 

primárias – que Boaventura denomina, em comum, pela expressão “luz”, e que 

diferencia pelos adjectivos “corpóreo” e “espiritual” – e as restantes formas que 

enformam um composto, sob a acção de uma ou de outra luz criada.  

                                                 
47 Sidney McAdams assinala, justamente, o paralelismo entre a luz corpórea e a luz espiritual criada. A 
observação do autor peca, no entanto, pela vaguidade da sua descrição da luz espiritual. Cf. MCADAMS, 
Sidney, The aesthetics of light. A critical examination of St. Bonaventure’s doctrine of light in view of his 
aesthetics, Rome, Pontificia Universitas Gregoriana, 1991, pp. 83-85. Cf. ainda LENAERT, Fidèle, 
«Lux», Lexique Saint Bonaventure, Jacques-Guy Bougerol (dir.), Paris, Éditions Franciscaines, 1969, p. 
94. 
48 Cf. supra p. 201, n. 44. 
49 «Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem etc. – Iste autem modus dicendi, etsi verum ponat et 
fidei catholicae consonum, nihil tamen est ad propositum: quia, cum animae nostrae data sit potentia ad 
intelligendum, sicut aliis creaturis data est potentia ad alios actus, sic Deus, quamvis sit principalis 
operans in operatione cuiuslibet creaturae, dedit tamen cuilibet vim activam, per quam exiret in 
operationem propriam.» (II Sent., d. 24, p. 1, a. 2, q. 4; II, 568b; citação de Jo. 1, 9); «Verus enim est 
secundum Dionysium, quod substantiae intellectuales, eo ipso quod intellectuales substantiae, ‘lumina 
sunt’: ergo perfectio et complementum substantiae intellectualis lux est spiritualis: ergo illa potentia, quae 
consequitur animam ex parte intellectus sui, quoddam lumen est in ipsa […].» (II Sent., d. 24, p. 1, a. 2, q. 
4; II, 568b). 
50 Na senda do seu mestre e pai espiritual, Alexandre de Hales, Boaventura adopta o hilemorfismo de 
Aristóteles, mas alarga-o à universalidade dos seres, aplicando o esquema, não apenas às realidades 
corpóreas, mas a todas as realidades, mesmo a espiritual e angélica: a tese fica, assim, denominada como 
um «hilemorfismo universal». Cf. ALEXANDRE DE HALES, Summa Theologica II, p. 1, inq. 2, tract. 2, 
q. un., a. 2 (II, 134a-136b); II Sent., d. 3, p. 1, a. 1, q. 2 (II, 94a-98b).  
51  «Nam materia in se considerata nec est spiritualis, nec corporalis; et ideo capacitas consequens 
essentiam materiae indifferenter se habet ad formam sive spiritualem, sive corporalem; sed quia materia 
nunquam exspoliatur ab omni esse, et quae semel est sub esse corporali nunquam exuitur, et similiter illa 
quae est sub esse spirituali: hinc est, quod materia consequens esse in spiritualibus et corporalibus est alia 
et alia.» (II Sent., d. 3, p. 1, a. 1, q. 2; II, 98a). 
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Só assim se esgota, pois, o campo semântico da luz bonaventuriana. No seu 

interior, encontramos a Divindade criadora na sua pluralidade de pessoas, a realidade 

sensível e os espíritos criados. As diversas regiões ônticas reúnem-se, com efeito, 

debaixo do conceito de luz, numa aliança que não encerra, contudo, uma unidade de 

substância, mas uma unidade de analogia. A luz criada, espiritual ou sensível, espelha, 

de facto, na sua actividade, a luz divina e, na verdade, não se faz luz senão por 

participação naquela luz que o é por essência. A luz manifesta-se, por fim, coextensiva 

ao ser e deixa-se graduar consoante os diferentes modos.  

Talvez porque tenha contemplado Deus e a criação – simultânea, mas 

distintamente – como luz, Boaventura acaba por ceder à ideia de iluminação para pensar 

o acto da criação, ou seja, a maneira como Deus faz as suas criaturas, gravando nelas o 

retrato da sua própria luz52. É que, se, num gesto de iluminação, causa e efeito se 

nomeiam, conjuntamente, como luz (radiante ou irradiada), é isso mesmo que se 

verifica no acto criador, segundo então nos apercebemos. Por entre as linhas das 

Quaestiones disputatae de scientia Christi, vemos, de resto, raiar um certo axioma da 

Física medieval, que nos ensina que a natureza da irradiação luminosa difere, de facto, 

da natureza da luz de onde provém53. A preservação da diferença ontológica entre 

princípio e principiado, dentro do acto de iluminação, permite assim a Boaventura, 

aludir à criação pelo verbo “iluminar”, distinguindo-o, todavia, do verbo “luzir”. E, 

deste modo, da luz que luz à luz que ilumina, entrevê-se, não uma disparidade de 

sujeitos, nem mesmo uma diversidade de actos – luzir e iluminar constituem, em rigor, 

um único acto de um único Deus que, na sua simplicidade e imutabilidade, não se pode 

desdobrar numa multiplicidade de acções –, mas apenas uma diferença de pontos de 

vista. Enquanto verbo intransitivo, “luzir” [lucere] acentua o sujeito na sua qualidade 

luzente; ao passo que o vocábulo “iluminar” [illuminare] aponta, desde logo, como 

verbo transitivo que é, para o objecto da iluminação. Por isso, quando dizemos que 

                                                 
52 «Similiter de actualitate dicendum, quod causa duobus modis potest esse in actu: aut in se, ut si 
dicam: sol lucet; aut in effectu, ut si dicam: sol illuminat. Primo modo Deus semper fuit in actu, quoniam 
ipse est actus purus, nihil habens admixtum de possibili; alio modo non semper in actu; non enim semper 
fuit producens.» (II Sent., d. 1, p. 1, a. 1, q. 2; II, 23b-24a). 
53 Quando Boaventura procura, entre a multiplicidade criada, uma imagem que explicite a eternidade da 
acção divina, Boaventura recorre ao exemplo de uma luz cujos raios não se distinguiriam da sua fonte. O 
filósofo não se esquece, porém, de sublinhar o carácter imaginário desta luz, pois que, em verdade, a 
iluminação de uma luz se diferencia da luz em si mesma. É esse, pelo menos, o sentido que lemos nas 
entrelinhas da seguinte passagem: «Huius autem simile non perfecte reperitur in creatura; sed si 
intelligeretur per impossibile, quod lux esset sua illuminatio et irradiatio; dicere possumus, quod eiusdem 
lucis et luminis essent plures irradiationem […].» (Sc. Chr. III; V, 14a). 
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Deus luz, vislumbramos a sua actividade eternamente desenvolvida; mas, quando 

dizemos que Deus ilumina, pressentimos a posição do mundo como destinatário da luz 

que Deus lança. E é também por isso que, se o verbo “luzir” se conjuga, de acordo com 

a visão bonaventuriana, na eternidade, reflectindo a eternidade da Divindade luzente, o 

verbo “iluminar” se conjuga, por sua vez, no tempo, reflectindo a temporalidade das 

criaturas iluminadas que conota. Na primeira distinção do Livro II dos Commentaria in 

Quatuor Libros Sententiarum, o conceito de iluminação desponta para significar, por 

fim e efectivamente, uma dádiva de ser, ainda que o uso do termo, por Boaventura, 

esteja habitualmente conotado com aquela presença divina que concorre para a 

produção, não dos entes, mas do correcto conhecimento humano, em sintonia, portanto, 

com a acepção de que a expressão se reveste na filosofia agostiniana54. A cedência a 

uma semântica da luz para pensar e expor a teoria da criação não deixa, pois, de se 

revelar pontual, pelo que, em geral, Boaventura a reenvia à teoria do conhecimento, 

talvez por forma a demarcar o seu posicionamento da tese emanatista, sem, todavia, 

reprimir a sua afeição pela terminologia e pela natureza da luz. 

Na verdade, esse fazer a partir do nada pouco parece ter em comum, como vimos, 

com o movimento da iluminação a partir da fonte luminosa. Contudo, esse arrancar do 

ser ao nada, que se designa propriamente como criação, não encerra em si todo o 

esquema da produção do mundo, tal como Agostinho o havia interpretado e delineado 

através do texto bíblico do Génesis55. Criação, distinção e ornamentação: apenas na 

confluência destas três obras se completa o trabalho divino da fabricação das criaturas56. 

E, ainda que o comportamento da luz física não inspire Boaventura na sua reflexão 

sobre a transição radical do nada ao ser (criação), a semântica da luz consegue, de 

algum modo, alcançar clara preponderância na explicitação dos trabalhos de distinção e 

decoração do Universo, ou não fosse ela “razão de distinguir”57 e “ornamento”58.  

                                                 
54 A teoria da iluminação constituirá, em páginas futuras, objecto do nosso estudo.  
55 AGOSTINHO, De Genesi ad Litteram libri duodecim IV, 28-30 (CSEL 28/1, 126-129). 
56 «[…] placuit divino Auctori praemittere opus creationis, postmodum subiungere opus distinctionis, 
postremo vero opus ornatus et decorationis.» (II Sent., d. 12, a. 1, q. 2; II, 298a); «Origo namque rerum 
secundum creationem, distinctionem et ornatum quantum ad opera sex dierum divinam praedicat 
potentiam cuncta de nihilo producentem, sapientiam cuncta lucide distinguentem et bonitatem cuncta 
largiter adornantem.» (Itin. I, 14; V, 299a); «Et ideo triformis fuit operatio divina ad mundanam 
machinam producendam, scilicet creatio, quae appropriate respondet omnipotentiae; distinctio, quae 
respondet sapientiae, et ornatus, qui respondet bonitati largissimae.» (Brevil. II, 2; V, 220a). 
57 «[…] lumen habet rationem distinguendi et notificandi […].» (III Sent., d. 9, a. 1, q. 2; III, 245a). 
58 «[…] ipsa lux propter sui nobilitatem est sibi ornatus […].» (II Sent., d. 2, p. 2, a. 1, q. 1; II, 72a). 
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De facto, a criação da luz, tal como está consignada no “fiat lux” primordial, de 

que testemunham as Sagradas Escrituras, consagra, no entender de Agostinho e 

Boaventura, uma obra de distinção, tratando-se, pois, de uma diferenciação da luz das 

trevas59. O que se torna, porém, mais pertinente observar é que esta luz primeira dentro 

da sucessão das distinções e ornamentações é, precisamente, aquilo que constitui o 

princípio de distinção das próprias criaturas corpóreas, as quais, universalmente 

definidas por uma estrutura hilemórfica, se diferenciam entre si pelas formas que 

determinam a sua matéria. Ora, porque é a luz que nos corpos está ditando a sua 

actualização numa pluralidade de formas específicas, através das quais cada criatura se 

distingue das outras, a luz dispõe-se, no contexto da criação, não apenas como a 

primeira das criaturas a ser distinguida, mas como o princípio de distinção de todas as 

outras criaturas. A distinção, deste modo entendida, acolhe, de resto, como seu 

sinónimo, a ideia de formação, pois que são as formas, que se imprimem numa 

determinada criatura aquilo que, em substância, as define e, nesse sentido, as distingue. 

Ora, a luz não é apenas, como pudemos observar, uma forma entre outras, mas a forma 

geral que actualiza e concerta as restantes formas de um corpo ou de um espírito. E, 

assim, se o movimento criador, no sentido de uma produção do ser a partir do nada, se 

pode e até se deve pensar sem referência à actividade luminosa – que traz consigo o 

perigo de uma concepção emanatista das origens do mundo –, o movimento de distinção, 

que integra a acção divina da criação, não se concebe, por seu turno, senão por 

apreensão da natureza activa, distintiva e unitiva da luz. 

Já sobre o trabalho de ornamentação, que se sucede aos três dias de distinção, 

Boaventura é menos claro e preciso, mas, nem por isso, menos obstinado ou 

entusiástico. Quer sob a denominação “ornamento”, quer sob a denominação “adorno” 

ou “decoração”, as alusões a esta tarefa de embelezamento, que colhe do domínio das 

artes o seu termo, multiplicam-se nos escritos bonaventurianos, nem sempre remetendo, 

no entanto, para a obra da criação, e sem que, contudo, uma definição cabal seja, em 

definitivo, atribuída ao conceito. Por ornamento, significa-se, pois, tanto o 

aperfeiçoamento final dentro do processo criador, quanto a graça que coroa a alma, ou 

ainda a virtude, a contemplação, e os carismas da Igreja. O que de comum se apura das 

                                                 
59  A distinção da luz das trevas, que tem lugar no primeiro dia da criação, não conflui, alerta-nos 
Boaventura, na oposição entre duas naturezas positivas. Pelo contrário, as trevas são discernidas da luz, 
enquanto privação de luz: «Auctoritates etiam sacrae Scripturae non videntur contraire, quia divisio illa 
lucis a tenebris non intelligitur quantum ad situm localem, sed quantum ad distinctionem formalem, sicut 
distinguitur habitus a sua privatione.» (II Sent., d. 13, a. 1, q. 2; II, 315a-315b). 
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variadas ocorrências é um mesmo suplemento de analogia relativamente a Deus, que se 

infunde sobre a criatura, e a partir do qual a alma se eleva a Deus. Quer isto dizer que, 

adornado, o mundo se torna mais conforme a Deus ou, pela perspectiva inversa, Deus se 

manifesta mais intensamente na criação. A acção manifestativa da luz divina recobra-se, 

então, na esfera da criação, para nela entrever um movimento de revelação criada do 

Divino. Porque, efectivamente, a criação confina numa manifestação do Divino, e na 

medida em que a manifestação, por seu turno, compete à própria natureza da luz60, a 

criação, genericamente tomada, compreende em si mesma um acto de iluminação, não 

tanto como uma posição de luz a partir das trevas, mas como transparecimento do rosto 

de Deus, nas suas sombras, vestígios e imagens61. Boaventura não esclarece se apenas a 

decoração do mundo lhe garante a sua conformidade a Deus. É certo que as realidades 

constituídas nos três dias que antecedem os três dias subsequentes da ornamentação 

trazem já consigo o rastro do Divino. De outro modo, não poderíamos ter desvendado 

qualquer analogia entre a luz do primeiro dia (prévia, portanto, à obra de ornamentação) 

e a Divindade luzente. Toda a produção de ser se define por uma participação do ente 

criado em Deus, que está dada à partida e que não aguarda, por conseguinte, o tempo da 

ornamentação. Criação, formação e decoração, sucessivamente desenroladas no decurso 

da produção divina do universo discriminam, porém, narrativamente, aquilo que, em 

Deus, constitui um acto único e simultâneo. Neste sentido, a dilação temporal das três 

obras da criação serve apenas o propósito de esclarecer, junto da alma humana, os 

trabalhos envolvidos na criação62. Mas, sendo dada uma determinada sucessão, ou 

ordem, no desdobramento da criação, assinalar numa criatura do primeiro dia um 

aspecto que as Sagradas Escrituras só imputariam às criaturas do quarto, quinto e sexto 

dias, implicaria a identificação de uma desordem na criação que, em rigor, se deve 

rejeitar da acção divina, porquanto perfeita. De resto, a própria produção da existência a 

partir da não-existência (ou criação no sentido estrito) envolve, desde logo, essa 

impressão de analogia nas criaturas, cujo ser se constitui já como imitação do ser 

                                                 
60 «[…] lux habet in se naturam manifestandi […].» (I Sent., d. 9, dub. 7; I, 190b); «[…] luminis est 
manifestare.» (I Sent., d. 17, p. 1, dub. 3; I, 305a); «[…] per hoc, quod lucet, se manifestat […].» (II Sent., 
d. 10, a. 3, q. 1; II, 268a). 
61 O esquema agostiniano da creatio, distinctio, ornatus será aqui retomado, para nele vislumbrar a 
vestígio da Trindade criadora. A teoria da ornamentação, tal como vai despontando na filosofia 
bonaventuriana, tem particular relevância no contexto da sua visão estética do mundo. 
62 «Et quia ex illa dilatione homo erudiebatur, sicut prius visum est; ideo placuit divinae potentiae, 
bonitati et sapientiae, rerum formas sub dierum successione distinguere, cum tamen posset eis subito 
materiam distinguere et ornare.» (II Sent., d. 12, a. 1, q. 2; II, 298b). 
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absoluto da Divindade. Da ornamentação não se pode, por conseguinte, extrair o sentido 

de uma dádiva total da semelhança de Deus ao ser criado – pois que esta configuração 

da criatura a Deus está demarcando todo e qualquer acto criador –, mas apenas o sentido 

de um dom complementar, que aperfeiçoa a analogia da criatura a Deus para que, 

através dela, o rosto divino possa ser eficazmente retraçado pela alma que contempla os 

vestígios de Deus na natureza. Por complemento não se entende, contudo, um predicado 

que se acrescenta à substância como acidente, pois constitui, na verdade, um 

aperfeiçoamento da substância à qual se associa. Embora o pensamento bonaventuriano 

permaneça, a este respeito, obscuro, a nossa leitura deixa-se por ele sustentar, ao 

transferirmos para a teoria da criação o sentido preciso que o Doutor Seráfico confere ao 

conceito de ornamento, quando aplicado à graça divina. A alma é já, desde a sua génese, 

imagem do Divino, pelo que a graça, que lhe sobrevém, representa apenas um 

acréscimo de semelhança relativamente a Deus, que a aperfeiçoa63. Do mesmo modo, 

portanto, a ornamentação não traz à criatura, por vez primeira, a sua adequação a Deus, 

mas trata apenas de aprofundar e consumar a semelhança entre o mundo e Deus. 

I.2. Do fiat lux como expressio lucis 

Ora, o gesto segundo o qual Deus se confidencia a si nas e às suas criaturas pela 

criação, inscreve-se e adquire os seus contornos nítidos no seio do expressionismo 

trinitário que, em verdade, tinge toda a filosofia bonaventuriana. A tese exemplarista, de 

acordo com a qual Deus se constitui como o modelo da criação e, sob a perspectiva 

inversa, a criação se constitui como imitação de Deus, traça, de resto, as relações 

expressivas que se tecem entre ambos, as quais, por seu turno, se fundamentarão nas 

relações expressivas intradivinas. A categoria da relação, que assim emerge do processo 

criativo, não propõe, no entanto, uma dependência de Deus quanto à criatura, do mesmo 

modo que a categoria da relação, outrora desvelada por entre as três pessoas da 

                                                 
63 «Vel dicendum, quod Deus dicitur fecisse hominem ad suam imaginem et similitudinem, non quia 
statim, cum dedit imaginem, simul etiam dederit similitudinem, sed quia alterum dedit, scilicet imaginem, 
et ad alterum habilem fecit, videlicet ad similitudinem, quam postmodum pro loco et tempore ei dedit. 
Unde quantum est ex vi verbi, non potest concludi, quod simul et semel fuerit in homine imago Dei et 
similitudo.» (II Sent., d. 29, a. 2, q. 2; II, 704a); «Unde gratia est similitudo essentialiter […].» (I Sent., d. 
48, a. 1, q. 1; I, 852b). Temos consciência de que a teoria da ornamentação, nos seus moldes 
bonaventurianos, não se esgota nestas linhas. A sua simultânea conotação com a beleza e o bem merecerá, 
num capítulo subsequente, a nossa plena atenção. 
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Trindade, não reflectia também qualquer dependência no seio de Deus. Aí, porém, a 

interioridade da relação impedia a dependência de Deus a algo exterior, na esteira do 

qual Deus se pudesse subjugar, ao passo que, na relação entre a criatura e o Criador, 

uma certa alteridade vem de facto instalar-se, pois que, em substância, a criatura não 

iguala o seu Criador64. Não é, por conseguinte, segundo o mesmo raciocínio que a 

dependência envolvida na categoria da relação se expurga da concepção do Divino, 

porque, embora de Deus se exclua, por via do seu carácter absoluto, a relatividade 

quanto à criação, da criação não se dissimula a constante dependência do Divino que a 

conserva. É que, se toda a imitação requer o exemplar que imita, o inverso não se 

verifica. 

Ora, a polarização dos dois termos do acto criador no binómio exemplar / imitação 

desponta, de forma clara, do modelo do faber já murmurado desde o Timeu de Platão65. 

Boaventura adere, de facto, a esta orientação, remotamente enraizada no pensamento do 

filósofo grego, apropriando a Deus epítetos diversos do domínio semântico da 

actividade artesã66: “Artífice” [Artifex], “Obreiro” [Opifex], “Arquitecto” [Architectus]. 

Qual artesão que interiormente concebe e projecta o que no tempo fabrica, Deus dispõe 

no Verbo o modelo de todas as suas criaturas que, assim, se tornam reproduções 

espaciotemporais da unidade arquetípica. Neste mesmo rumo de reflexão, Boaventura 

justifica a pluralidade de criaturas modeladas segundo um único arquétipo, visto que a 

arte do artesão lhe permite a construção de uma pluralidade de efeitos a partir de um só 

exemplar67 . E, na mesma linha, justifica a independência do modelo face à cópia, 

porquanto o primeiro subsiste na mente do artesão mesmo quando os artefactos 

esvanecem ou não chegam a constituir-se na matéria68. 

                                                 
64 Cf. supra p. 136. 
65 PLATÃO, Timeu, 28a; IDEM, O Sofista, 265b-265e. 
66 A ideia do Deus-Artista teve, de resto, ampla ressonância por toda a Idade Média, como confirma 
Ernest Curtius: cf. CURTIUS, Ernst Robert, «Gott als Bildner», Europäische Literatur und lateinisches 
Mittelalter, Bern, A. Francke Verlag, 19634, pp. 527-529.  
67 «Videmus enim, quod idem artifex per eandem artem domificandi facit aulam et cloacam; nunquid 
duos artifices oportuit ad haec facienda invenire? Rursus, idem medicus secundum eandem artem 
medicinae diversa eidem aegroto secundum diversos status apponit medicamenta, et diversa dat praecepta 
et contraria secundum diversitates infirmorum; immo stultus esset medicus, qui eadem semper daret 
medicamenta et mandata.» (II Sent., d. 1, p. 1, a. 2, q. 1; II, 27b). 
68 «[…] ratio in mente artificis vivit, non quia res extra producitur: vivit enim, etiamsi res corrumpatur, et 
exterius esse omnino nihil facit ad vitam.» (I Sent., d. 36, a. 2, q. 1; I, 623b). Neste ponto, Boaventura 
socorre-se da filosofia agostiniana. Cf. AGOSTINHO, De diuersis Quaestionibus octoginta tribus LXIII 
(CCSL 44A, 136). 
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Não obstante a pertinência do modelo da fabricação para conceber o acto criador e, 

em particular, o envolvimento do dinamismo inter-trinitário na produção do mundo, 

Boaventura elege antes, como paradigma da criação, uma teoria da expressão. De facto, 

Boaventura não ficou indiferente à reflexão anselmiana sobre os limites do modelo do 

faber. A própria delineação e aprofundamento do expressionismo do Doutor Seráfico se 

apoia, em grande medida, no trabalho de leitura e comentário directo do Monologion do 

Monge de Le Bec, tal como certificam os Commentaria I, d. 27, ainda que muitas das 

teses aí adiantadas tenham em Agostinho o seu verdadeiro autor. Ponderado em todos 

os seus semblantes, o modelo da fabricação revela-se, com efeito, inadequado para o 

justo entendimento da natureza da criação divina. Isto porque, enquanto o artesão, ao 

planear a sua criação futura, se serve do conhecimento adquirido de outros objectos 

externos e, na sua produção, utiliza materiais pré-existentes, Deus a nada recorre, senão 

a si mesmo e à semelhança que de si concebe, para criar, dispondo-se assim como causa 

primeira, única e suficiente de toda a sua criação69. A expressão que, dessa forma, gera, 

bebe apenas da própria fonte divina – razão pela qual se diz indiferenciada da substância 

expressiva. Pelo contrário, naquele que, planeando a sua obra, recorre à imagem de 

outros, a expressão dele se distingue, não formando com o seu princípio uma unidade 

substancial. 

A crítica que Boaventura desfere contra a visão platónica do Demiurgo parece, de 

resto, partir das mesmas premissas de que Anselmo se mune para a sua análise dos 

limites do modelo da fabricação70. Supondo uma matéria pré-existente e as formas 

distintas de si, a acção criadora de que nos fala Platão aproxima-se mais da actividade 

do mero artesão do que do real criador: auto-suficiente e, nesse sentido, verdadeiro 

produtor do ser a partir do nada. 

Na verdade, se a Divindade criadora se deixa ainda pensar, debaixo da filosofia 

bonaventuriana, como artista que interiormente concebe o que exteriormente produz, é 

na sombra de uma teoria da linguagem, e do conhecimento a ela subjacente, que 

Boaventura tece a sua própria visão da criação. Vimos, com efeito, que uma Divindade 

que é Espírito Supremo não pode, tal como assegura o filósofo de Bagnoregio, não se 

                                                 
69 ANSELMO, Monologion 11-12. 
70 «Fuerunt et tertii, qui mundum ex principibus praeexistentibus factum posuerunt, scilicet materia et 
forma; sed materiam per se posuerunt, formas separatas et postmodum ex tempore ab opifice summo esse 
coniunctas. Et hi fuerunt Platonici.» (II Sent., d. 1, p. 1, a. 1, q. 1; II, 16b); «‘Plato namque tria initia 
existimavit, Deum scilicet et exemplar et materiam, et ipsam increatam sine principio, et Deum quasi 
artificem, non creatorem’. Creator enim est qui de nihilo aliquid facit.» (II Sent., d. 1, p. 1, c. 1; II, 11a).  
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conhecer a si própria 71 . Ora, porque conhecer significa produzir na mente uma 

expressão que reproduz o objecto cognitivo; e porque, num conhecimento perfeito, a 

expressão produzida iguala, com exactidão, o objecto cognitivo; e ainda porque o 

objecto cognitivo de um processo de autoconhecimento, como aquele que Deus 

empreende, coincide com o sujeito da cognição, a expressão concebida é, em substância, 

idêntica à Divindade que a concebeu. E, se ao sujeito cognitivo chamamos Pai, e à 

expressão gerada chamamos Filho ou Verbo, essa diferença não consagra uma 

multiplicidade de substâncias, mas apenas uma pluralidade de relações. O movimento 

pelo qual Deus concebe a criação não se distingue, de facto, daquele movimento pelo 

qual Deus se pensa a si mesmo para lá de uma efectiva relação ao criado. Quando Deus, 

então, se lança no seu acto de criação72, é desta mesma expressão que extrai o modelo 

de todas as suas criaturas, e é por isso que aquele que é semelhança expressa do Pai se 

diz também semelhança expressiva da criação. O Verbo que é exemplar da 

multiplicidade criada em nada difere do Verbo que é imagem do Pai. Esta dupla 

referência – ao Pai e à criação – não cinde o Verbo numa dualidade de semelhanças, que 

o tornaria simultaneamente permeável aos atributos divinos do Pai – unidade, 

simplicidade, infinitude, eternidade, imutabilidade – e aos predicados observáveis na 

criação – pluralidade, composição, finitude, temporalidade, mutabilidade. Isto porque 

ser imagem do Pai e ser modelo da criação significa, em rigor, o mesmo, pois que ser 

modelo da criação é ser expressão perfeita de tudo quanto o Pai pode criar. Afinal, o 

conceito de simplicidade que se atribui a Deus informa-nos de que aquilo que Deus é e 

aquilo que Deus pode fazer não diferem na unidade da suma essência, pelo que a 

expressão da criação vem incluída na auto-expressão de Deus no Verbo como imagem, 

não da própria criação, mas da potência criadora do Pai, nas suas infinitas possibilidades 

criáveis. Neste sentido, o Verbo desponta como o lugar da unidade indiscernível de 

Deus e da criação, porque aí onde o Divino integralmente se diz, expressa-se ainda o 

protótipo de todas as criaturas. Para Deus, portanto, a criação não representa uma 

efectiva alteridade, inscrevendo-se, antes, na sua intimidade expressiva. A 

multiplicidade criada, essa, não contagia de facto o Verbo divino, mas é ela que, em 

                                                 
71 Cf. supra p. 131. O tema que trazemos aqui a lume encontraria já uma primeira formulação em páginas 
precedentes. Mas, se aí visámos traçar a figura do Filho, na sua apropriação do predicado divino de beleza, 
aqui procuramos explicar propriamente o acto criador. 
72 Como é óbvio, a conjunção «quando» que aqui empregamos não denota uma determinação temporal, 
visto que os actos divinos, conjugados na eternidade, se dão constante e simultaneamente, mesmo que os 
seus efeitos se desdobrem temporalmente. 
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graus diversificados, se assemelha ao Verbo, à maneira de uma palavra proferida que 

procura, na voz, imitar o conceito interiormente concebido73. Na correspondência entre 

verbo concebido [verbum conceptum] e verbo proferido [verbum prolatum] coloca 

Boaventura a chave da sua teoria da criação. Do Verbo divino, a criação não se faz, com 

efeito, referente de significação, mas antes expressão espaciotemporalmente 

condicionada. Como um acto de linguagem que exprime em som o conceito imaterial na 

mente contido, a criação procede enquanto expressão que enuncia, no espaço e no 

tempo, o Verbo interior de Deus, prolongando pois ad extra o dinamismo de 

manifestação intradivino. E, por isso, se lê, por entre a multiplicidade criada, o discurso 

da própria Divindade, o qual, em verdade, narra, dentro dos limites da condição 

criatural, aquela palavra interior na qual o Pai conhecera e descrevera, perfeita e 

totalmente, a sua essência divina; pelo que o movimento expressivo, que está 

originando a criação, se funda, por seu turno, na actividade expressiva originária, que 

desde a eternidade anima e se firma na relação do Pai com o Filho. 

A manifestação de Deus irrompe, assim, como a real razão da criação. À sombra 

desta concepção, o Divino revela-se então, uma vez mais, como luz. Sobre isto, 

Boaventura é, de resto, bem explícito: 

“[…] porque é suma luz, fez todas as coisas para a sua 
manifestação […]”74. 

A expressão de si que estava definindo o dinamismo luminoso intradivino 

desdobra-se, com o acto criador, num movimento teofânico, por força desse mesmo 

fluxo radiante que traz para fora de Deus reflexos variados, que se deixam configurar 

pela luz principial que os põe na existência. Auscultando em pormenor a nomenclatura 

que temos vindo a discernir, a luminosidade criada explana, na diversidade fáctica do 

real, o esplendor divino que, por sua vez, expressara na perfeição a luz fontal. E se, no 

esplendor gerado, Deus se havia conhecido a si próprio, na luminosidade criada, Deus 

dá-se a conhecer ao homem: aquele que, em verdade, se constituirá como o destinatário 

                                                 
73 «Propter hoc intelligendum, quod dicere idem est quod loqui; loqui autem est dupliciter, vel ad se, id 
est apud se, vel ad alterum. Loqui ad se nihil aliud est quam aliquid mente concipere. Mens autem 
concipit intelligendo, et intelligendo aliud concipit sine alii, intelligendo se concipit simile sibi, quia 
intelligentia assimilatur intellecto. Mens igitur dicendo se apud se concipit per omnia simile sibi; et hoc 
est verbum conceptum. – Alio modo dicere ad alterum est conceptum mentis exprimere; et huic dicere 
respondet verbum prolatum. […]. Nam dicere Dei apud se, hoc est intelligendo concipere; et hoc est 
generare prolem similem sibi, et huic dicere respondet verbum natum, id est Verbum aeternum. Alio 
modo dicere est exterius se exprimere, et sic idem est dicere quod se per creaturam declarare, et huic 
dicere respondet verbum creatum et verbum temporale.» (I Sent., d. 27, p. 2, a. un., q. 1; I, 482b). 
74 «[…] cum sit summa lux, fecit omnia ad sui manifestationem […].» (II Sent., d. 16, a. 1, q. 1; II, 394b). 
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da sua criação. Porquanto se constitui como expressão finita do Divino, e porque a 

expressividade compete à natureza radiante da luz, pode, por fim, dizer-se com 

propriedade que a criação se põe fora de Deus por um gesto iluminador75, sendo que 

esta iluminação criadora confina, não numa difusão da substância divina, mas numa 

manifestação de Deus nas criaturas. 

A filosofia de Boaventura tem, portanto, no dinamismo inter-trinitário a matriz da 

acção criadora76. A irradiação ad intra que está originando a tríade das pessoas divinas, 

“rebenta” numa irradiação ad extra, pela qual se define a criação que encerra em si o 

acto de configuração da criatura ao exemplar do Criador. Não é, porém, esse “ímpeto 

irreprimível” da luz77, ou do bem neoplatónico – ao qual incumbia uma natural e 

perfeita difusão, que prescindiria das criaturas para a sua plena fulgência –, que impele, 

em última instância, o lançamento, para fora, da criação. Mesmo que concebida desde 

aquela eternidade em que o Pai se exprimira a si próprio num Verbo também ele divino, 

a criação não se desdobra a partir de Deus em virtude da natural necessidade de a Luz 

divina se actualizar, pois que é no interior da própria Divindade que ela, de facto, se 

actualiza. Essa deflagração do dinamismo intradivino na produção da pluralidade 

dispersa do real consagra, antes, um acto de vontade divina. A distensão no espaço e no 

tempo da expressividade divina por uma pluralidade de entes, denota, em si mesma, 

uma decisão absoluta que, incondicionada na sua liberdade, reflecte ad extra aquele 

amor voluntário com o qual Pai e Filho haviam gerado o Espírito Santo. O bem, que na 

sua difusão presidira às relações intradivinas não abandona, decerto, no contexto da 

criação, a sua natureza fecunda, capaz de, por isso, criar toda a multiplicidade de 

criaturas, mas reveste-se, contudo, não do furor da necessária difusão, mas do amor que 

livremente e em pura generosidade se derrama para fora de si78. Nenhuma necessidade, 

                                                 
75 Só neste contexto específico podem adquirir suporte teórico as afirmações arriscadas de Clemens 
Baeumker e Jean-Marie Bissen. Cf. supra p. 193, n. 21. 
76 Gilles Emery descobre a filiação deste posicionamento na filosofia de Anselmo e Agostinho, ao mesmo 
tempo que o desvela nas considerações de Tomás de Aquino, coetâneas de Boaventura. Cf. EMERY, 
Gilles, La Trinité Créatrice. Trinité et création dans les commentaires aux Sentences de Thomas d'Aquin 
et de ses précurseurs Albert le Grand et Bonaventure, Paris, Vrin, 1995, p. 98. Para quem o mundo é 
vestígio gritante da Trindade, a tese de que o dinamismo criador se encontra ritmado pelo dinamismo 
inter-trinitário constitui, no entanto, não apenas um lugar comum da mundividência cristã, mas a própria 
pedra-de-toque que estrutura todo o pensamento bonaventuriano. 
77  Confiamos aqui na bela expressão de Joaquim Cerqueira Gonçalves, registada na entrada sobre 
«Boaventura»: CERQUEIRA GONÇALVES, Joaquim, «Boaventura (São)», Logos. Enciclopédia 
Luso-Brasileira de Filosofia I, Lisboa / São Paulo, Verbo, 1989, pp. 699-705. 
78 «Dicendum, quod, sicut procedere per modum voluntatis et liberalitatis est dupliciter – uno enim modo 
procedit per modum liberalitatis ipsum quod non est liberalitas, sed quod fit vel datur ex liberalitate; et sic 
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nenhum vínculo natural associa, por conseguinte, a criação a Deus. O bem que se 

difunde e o bem que aquieta não são, em rigor, condicionantes que impelem a natureza 

divina, já plenamente difundida e em eterna difusão intrínseca, e já plenamente 

consumada na quietude da perfeição, a criar. Só a vontade própria, desde a eternidade 

hipostasiada na figura do Espírito Santo, incita a Divindade para a expressão de si no 

mundo. Mas, uma vontade livre não se exerce sem um princípio que a mova e um fim 

para o qual tenda, e uma vontade perfeita não se exerce senão activada por e para o bem 

supremo, razão pela qual a criação não pode deixar de significar, enquanto acto divino, 

um magnânimo gesto de amor: livre e atravessado, no seu impulso e na sua intenção, de 

pura bondade divina. É que a decisão de criar, apesar de não coagida por 

constrangimentos externos, e embora distinta de uma natural difusão das criaturas a 

partir de Deus, concorda em pleno com a natureza difusiva do seu sujeito. Escolha 

consonante com a essência própria do sujeito – que outra poderia, de resto, exercer-se 

com mais perfeita liberdade79? A decisão pela multiplicidade criada, a decisão pelo ser 

em detrimento do nada, pende, é certo, de um tremendo exercício de vontade, mas a 

vontade de criar, essa, não surpreende, quando efectivada por uma essência sumamente 

                                                                                                                                               
creaturae procedunt a Deo; alio modo sicut illud quod est ratio liberalitatis, ut amor; et sic procedit 
Spiritus sanctus ut amor, qui est donum, in quo omnia dona donantur […].» (I Sent., d. 6, a. un., q. 3; I, 
129b). E não é senão o transbordamento desta dinâmica do amor intradivino que causa, de facto, todo o 
fluxo da criação. Cf. I Sent., prooem. (I, 1a-6a). Por isso mesmo, nos diz Boaventura que a difusão das 
criaturas (expressão que se deve depurar da sua conotação emanatista para se enquadrar no criacionismo 
cristão) significa tão-somente uma centelha da grande chama do amor internamente acalentado pelas 
pessoas da Trindade: «Nam diffusio ex tempore in creatura non est nisi centralis vel punctualis respectu 
immensitatis bonitatis aeternae […].» (Itin. VI, 2; V, 310b). Alexander Gerken insiste, com efeito, na 
sólida analogia que associa a difusão amorosa do Espírito Santo e o acto criador: «Wenn die Schöpfung 
sich selbst von Gott in freier schöpferischer Liebe geschenkt ist, so ist sie es, weil es in Gott selbst den 
Geist gibt, der als die Frucht freier und zugleich göttlichnotwendiger Liebe aus Vater und Sohn 
hervorgeht und der damit der letzte Grund für alle schenkende Liebe ist.» (GERKEN, Alexander, 
Theologie des Wortes. Das Verständnis von Schöpfung und Inkarnation bei Bonaventura, Düsseldorf, 
Patmos-Verlag, 1963, p. 79). 
79 «Unde prima consequentia includit hanc, scilicet: quia bonus est Deus, vult se diffundere; et quia Deus 
vult creaturam producere, vult creaturam esse; et ita, quia bonus est, sumus.» (II Sent., d. 1, p. 2, dub. 1; II, 
51b). Desta formulação silogística, depreendemos pois o enredamento da vondade e difusividade divinas 
no acto criador. Pensando bem, a própria simplicidade da substância de Deus exigiria que a sua decisão 
coincidisse em pleno com a sua natureza difusiva, e a suma perfeição do supremo Espírito ordenaria que a 
difusão nas criaturas correspondesse, não a um mecanismo cego, mas a um acto consciente e deliberado. 
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boa e comunicativa80  que, não mais podendo exceder-se a si própria em bondade, 

escolhe manifestá-la81. 

Na filosofia do Doutor Seráfico, o porquê da criação ancora-se, portanto, no 

próprio esquema relacional da Trindade, fazendo eco da sua expressividade e amor 

intrínsecos. A actividade criadora joga na espaciotemporalidade o dinamismo eterno 

que interiormente se desdobra na Trindade. E, assim, dentro dos limites das suas 

medidas, as criaturas carregarão consigo o signo da imagem e do amor divinos, porque, 

à imagem da relação do Pai com o Filho, exprimem a Divindade, e porque, à imagem da 

relação do Pai e do Filho com o Espírito Santo, são postas na existência por um acto de 

amor.  

Ao dissecarmos os passos que desenham toda a actividade da criação, é pois o 

rumor de cada uma das pessoas da Trindade que encontramos: o poder, apropriado ao 

Pai, nessa capacidade divina de arrancar do nada o ser; a sabedoria, apropriada ao Filho, 

na formação e configuração de cada criatura; a vontade, apropriada ao Espírito Santo, 

pela qual a criação concreta se elege para vir à existência82. Ora, porque a vontade opera 

na ordenação da acção a um fim, a criação voluntária incute, nos seus efeitos, um 

dinamismo teleológico. E, porque o fim da acção divina não pode ser senão, em virtude 

da perfeição de Deus, a própria Divindade – pois que, sendo outro, residiria em Deus 

uma carência estrutural que o lançaria na demanda de algo fora de si –, o fim da criação 

está, desde a sua origem, orientado para Deus. A causa de que o mundo é efeito não 

encerra, meramente, uma força eficiente, mas envolve, em simultâneo, uma causalidade 

exemplar, que reata, sob a égide da analogia, a substância da criatura à substância de 

                                                 
80 É fundamental para o esclarecimento deste ponto o contributo dado pelo artigo de Kevin Keane, que 
procura situar o conceito neoplatónico do bonum diffusivum sui no seio das teorias tomista e 
bonaventuriana da criação. «The world is radically the result of the generous choice of the divine will, 
wholly free and unforced, but that choice is in harmony with the deepest reality of divinity – its 
diffusiveness and generous self-gift.» (KEANE, Kevin, «Why creation? Bonaventure and Thomas 
Aquinas on God as creative good», Downside Review 93 (Bath, 1975), p. 119). 
81 «Dicendum, quod finis conditionis rei sive rerum conditarum principalior est Dei gloria sive bonitas, 
quam creaturae utilitas. […] ergo propter suam gloriam, non, inquam, propter gloriam augendam, sed 
propter gloriam manifestandam et propter gloriam suam communicandam […].» (II Sent., d. 1, p. 2, a. 2, 
q. 1; II, 44b). 
82 «Secundum quod est origo originans, sic sunt tria appropriata, scilicet potentia, sapientia, voluntas. 
Haec tria sunt necessaria principio originanti. Sapientia enim fundatur in aliqua potentia. Si enim 
potentiam non haberet, nihil posset producere. Si haberet potentiam, et sapientiam non haberet; non 
produceret sapienter, quia potentia sine sapientia praeceps est. Item, si haberet potentiam et sapientiam, et 
nollet; tunc aut nihil produceret, aut invitus esset, et sic esset miser. Et sic patet, quod voluntas reducit 
principium in actum.» (Hexaem. 21, 5; V, 432a). 
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Deus, e uma causalidade final, que incute na criatura o retorno ético e cognitivo ao 

princípio que o cria83.  

Invariavelmente, Boaventura encontra na unidade divina o sujeito do processo da 

criação. E, no entanto, porque a unidade divina de que Boaventura nos fala está 

eternamente ritmada pela actividade trinitária, é apenas natural que a criação de Deus 

nos fale de cada uma das pessoas distintas da Trindade. Contudo, o poder, a sabedoria e 

a bondade, ou a causa eficiente, exemplar e final – que aqui apropriamos, 

diferenciadamente, a cada uma das pessoas divinas –, denotam, em verdade, a 

substância única de Deus e distinguem-se, apenas, segundo a razão ou o modo como a 

mente humana visa e se apercebe do sujeito criador. Criar compete, afinal, diz-nos 

Boaventura, à essência de Deus, e não às pessoas divinas distintamente consideradas, 

cujas actividades próprias se subsumem nas relações que estabelecem entre si84. 

Pálida representação da luz que eternamente circula no interior da Divindade, o 

dinamismo criador suporta as imperfeições que a impressão dos exemplares divinos na 

materialidade acarreta. Nas superfícies baças das criaturas, que da luz divina não 

colheram substância, mas apenas vestígio e imagem, o Divino resplandece, porém, 

assinalando-se aí como seu criador e modelo e, para quem o possa contemplar, como 

seu fim último. E, se o acto da criação não consagra, em rigor, uma iluminação, 

enquanto eflúvio unívoco da fonte luminosa, ele consiste, convenientemente, numa 

iluminação enquanto manifestação da Divindade. Embora a semântica de a luz se deixe 

intimidar perante o risco de uma concepção emanatista das origens do mundo, ela 

regressa aos escritos bonaventurianos para dar signo à dimensão expressiva da criação e 

à dilatação da actividade luminosa intradivina nas condições da espaciotemporalidade, 

pela qual o mundo se faz mundo. 

                                                 
83 «Patri attribuitur causa efficiens, Filio causa exemplaris, quia est imago Patris, et Spiritui sancto causa 
finalis.» (Decem praec. III, 2; V, 516a); «[…] Deus potentiam suam magis intendebat manifestare in 
production de non-esse in esse quam postmodum in formatione; ibi enim magis manifestat sapientiam et 
bonitatem.» (II Sent., d. 12, a. 1, q. 2; II, 298a); «Rursus, quoniam principium perfectissimum, a quo 
manat perfectio universorum, necesse est agere a se et secundum se et propter se – quia nullo in agendo 
indiget extra se – necesse est, quod habeat respectu cuiuslibet creaturae intentionem triplicis causae, 
scilicet efficientis, exemplaris et finalis; necesse est etiam, omnem creaturam secundum hanc triplicem 
habitudinem comparari ad causam primam. Omnis enim creatura constituitur in esse ab efficiente, 
conformatur ad exemplar et ordinatur ad finem; ac per hoc est una, vera, bona; modificata, speciosa, 
ordinata; mensurata, discreta et ponderata: est enim pondus inclinatio ordinativa. – Et haec quidem 
generaliter dicta sunt de omni creatura, sive corporea, sive incorporea, sive ex utrisque composita, sicut 
est natura humana.» (Brevil. II, 1; V, 219b). 
84 «Nec est simile de hoc quod est creator: quia, cum sit nomen essentiale, significat in concretione ad 
subiectum, quod est substantia – et illud est unum in tribus – sed notio ad personam, quae de se est 
multiplicata, non est una in duabus.» (I Sent., d. 29, a. 2, q. 2; I, 515b).  
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Capítulo II 
Da beleza da criação 

II.1. A estrutura ontológica da criação 

Tal como se haviam entrelaçado no seio do Divino para dar conta da íntima 

difusão das pessoas trinitárias, a luz e o bem convergem sob a égide da teoria da criação 

bonaventuriana, num dinamismo expressivo que põe na existência uma panóplia de 

criaturas que, na sua multiplicidade, balbuciam a essência da Divindade criadora. Mas, 

se, pela luz, Boaventura retrata a actividade criadora, pela beleza vislumbrará a estrutura 

constitutiva de todo o criado, tal como a havia surpreendido na disposição das três 

pessoas da Trindade entre si. É que, uma vez mais, ao passo que o conceito de luz 

encerra, como seu significado, a fecundidade do princípio na concretização dos seus 

produtos, a beleza delineia a relação subsistente entre essa pluralidade (de princípio e 

principiados) então inaugurada1.  

Clarificado o acto que traz a criação ao ser, resta-nos deslindar o próprio estatuto 

ontológico da criação, configurado, afinal, pelas cláusulas da sua génese, e vertebrado, 

como por fim poderemos surpreender, pela estrutura relacional da beleza. De facto, 

assentes no nada, de onde o acto criador as resgata, as criaturas têm na vanidade a sua 

qualidade metafísica2. Por receberem inteiramente de outro o ser que exercem e exibem, 

os entes criados são, em si mesmos e por si mesmos, nada, e, nesse sentido, 

                                                 
1 Sobre o enquadramento deste tema dentro da filosofia bonaventuriana da Trindade, cf. supra p. 163. 
2 «Et iterum, quia creatura de nihilo producta est, ideo habet vanitatem; et quia nihil vanum in se ipso 
fulcitur, necese est, quod omnis creatura sustentetur per praesentiam Veritatis. Et est simile: si quis 
poneret corpus ponderosum in aëre, quod est quasi vanum, non sustentaretur.» (I Sent., d. 37, p. 1, a. 1, q. 
1; I, 639a). Sobre o conceito de vanidade na filosofia de Boaventura, cf. DE WACHTER, Maurits, 
«Vanitas», Lexique Saint Bonaventure, p. 131. 
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inteiramente dependentes daquele poder, que não é o seu, para serem postos e 

conservados na existência. A inconsistência daquelas criaturas que não são para si o seu 

próprio fundamento alia-se à efemeridade das mesmas, que não podem, por conseguinte, 

garantir para si próprias a sua própria duração. Esta constitutiva contiguidade ao nada 

faz das criaturas entes demarcados por aquilo a que Vicente Muñiz Rodriguez chamou 

“penúria ontológica”. É que, por comparação com a riqueza ontológica do ser divino 

que é de si e conforme a si – porque nenhum outro o precede para que Deus possa dele 

derivar e a ele conformar-se –, e para si – porque nenhum outro o excede em excelência 

para que Deus para ele e para lá se si se pudesse encaminhar –, a criatura, que é de outro, 

conforme a outro e para outro –, designa um quase nada, ou, na expressão de 

Boaventura, uma “sombra a respeito do Criador”3. Reduzida à condição de sombra – 

termo que aí ocorre, na sua acepção geral, para significar a sua relatividade quanto à luz 

divina –, a espessura ontológica da criatura rarefaz-se diante de Deus, que possui 

verdadeiramente o ser, do qual a criatura se faz apenas frágil e ténue representação. 

Neste ponto, teremos, pois, de concordar com Sofia Vanni Rovighi, que situa a filosofia 

de Boaventura no círculo de influências de Platão – para quem o mundo tem a 

consistência de um espectro que, nos seus limites, se assemelha à ideia que, 

efectivamente, pertence ao domínio do ser – e a distancia, em simultâneo, do 

aristotelismo de Tomás de Aquino – segundo o qual a criatura acolhe em si própria a 

consistência do ser, não se firmando, pois, como simples simulacro de uma entidade 

outra4. 

Mas, se, à primeira vista, o posicionamento platónico do Doutor Seráfico parece 

sancionar uma derradeira desvalorização da criatura, a sua imersão na espiritualidade 

franciscana incute-lhe um sincero maravilhamento perante o mundo, que não se 

coaduna com a perspectivação da criatura como mera realidade ilusória. De facto, ainda 
                                                 
3 «Quaelibet autem creatura umbra est respectu Creatoris.» (Hexaem. III, 8; V, 344b); «Esse enim non est 
nisi dupliciter: vel esse, quod est ex se et secundum se et propter se, vel esse, quod est ex alio et 
secundum aliud et propter aliud.» (Hexaem. I, 12; V, 331a). 
4  «Je crois que saint Bonaventure est d’accord avec Platon, dont il reconnaît le grand mérite, non 
seulement dans la thèse que le monde est modelé sur les idées éternelles. Mais aussi dans la manière 
d’envisager le monde comme l’ombre des idées (je pense au mythe de la caverne): le monde a la réalité 
d’une ombre, ou, du moins, il n’a pas l’épaisseur ontologique qu’il a dans la conception thomiste.» 
(VANNI ROVIGHI, Sofia, «La vision du monde chez Saint Thomas et Bonaventure», p. 668). A visão 
tomista da criatura está bem condensada na leitura de M.-D. Chenu: «Pour Saint Thomas, la créature a, 
précisément comme créature – ô merveille de l’opération divine! – consistance, vérité, bonté; elle n’est 
pas qu’un reflet de la vérité, de la bonté divines. Les choses sont; elles sont véritablement vraies, 
véritablement bonnes. Le monde existe.» (CHENU, Marie-Dominique, «La condition de créature. Sur 
trois textes de saint Thomas», Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 37 (Paris, 1970), 
p. 11). 
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que Boaventura extraia de Agostinho uma concepção de mundo enquanto vestígio da 

Divindade, retira-lhe, no entanto, o sentido pejorativo que o filósofo de Hipona lhe 

chega a conceder. Onde, pois, Agostinho descobre mentira e logro 5 , Boaventura 

surpreende o esplendor do Divino, essa manifestação exuberante e admirável da 

invisível e superlativa Divino6.  

Em rigor, não se constituem, de Agostinho a Boaventura, duas leituras antagónicas 

do mesmo mundo, mas tonalidades bem diferenciadas de uma visão comum. Ao 

trabalharem o conceito de criação sob a ideia de vestígio, ambos os autores recapitulam 

a ideia da participação da criatura no Criador – em virtude da qual a criatura se 

assemelha, em certo grau e em graus diversos, a Deus –, e, ao mesmo tempo, da radical 

diferença que aparta a criatura do Criador. Na verdade, o vestígio, como num rastro 

vincado num chão de areia, assinala, não apenas a presença daquele que por aí passou, 

mas, concomitantemente, a distância daquele que já aí não está senão como rastro. A 

tensão entre semelhança e diferença forma, por assim dizer, a própria constituição 

ontológica do vestígio que, exprimindo a Divindade, não se lhe iguala. Ora, enquanto 

Agostinho acentua a diferença da criatura relativamente ao Criador, Boaventura salienta 

a analogia que da criatura ao Criador se estabelece, por via da participação e da 

exemplaridade do Criador. E, neste capítulo, Tomás de Aquino parece ser mais 

agostiniano do que Boaventura. O seu conceito de analogia – empregue na designação 

da criatura – frisa, com efeito, a tremenda separação sulcada entre Deus e a criação, por 

forma a erradicar da sua filosofia qualquer sombra de panteísmo. Não o faz, porém, às 

custas de uma desvalorização da criatura, mas, pelo contrário, por reivindicação de uma 

certa emancipação da substância da criação, que inverte a direcção natural do 

                                                 
5 Cf. AGOSTINHO, De uera religione religione XXXVI, 66 (CCSL 32, 230). Boaventura apercebe-se do 
sentido pejorativo que a noção agostiniana de vestígio integra: «Quia vero perfecte non adaequatur rationi, 
quae exprimit eam vel repraesentat; ideo omnis creatura mendacium est, secundum Augustinum.» 
(Hexaem. III, 8; V, 344b). 
6 A incrustação dos estigmas sobre o corpo de São Francisco serve, aliás, a Boaventura, de imagem 
narrativa, a partir da qual desenvolve a sua leitura de um mundo aberto às impressões do Divino. É, pelo 
menos, isso que depreendemos das palavras de Urs von Balthasar: «Es bleibt für die ästhetische 
Theologie Bonventuras entscheidungsvoll, daβ die Stigmata gerade im ekstatischen Exzeβ der Seele 
irhem Leib eingeprägt werden: wie dort die Gestalt der göttlichen Schönheit erblickt wird, so erhält diese 
göttliche Schönheit auch dort ihre Weltgestalt.» Para la teologia estética de Buenaventura resulta 
extremamente decisivo que los estigmas sean impresos en el cuerpo […] en este exceso consigue también 
la belleza divina su forma en el mundo.» (BALTHASAR, Hans Urs von, Herrlichkeit. Eine theologische 
Ästhetik Band II, Fächer der Stile, Einsiedeln, Johannes Verlag, 19843, p. 279). Depuramos, contudo, por 
ora, o cunho estético que o intérprete concede ao estigma, para o salientar apenas como manifestação na 
criação do Divino. 
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pensamento de Agostinho7. A diferença que a este respeito fazemos ressaltar entre as 

filosofias do Padre da Igreja e do fiel seguidor de São Francisco promove, desta feita, 

um mais perfeito entendimento da leitura bonaventuriana do conceito de vestígio. A 

divergência que aqui apontamos revela-se, no entanto, subtil, e, se Agostinho atenua a 

manifestação do Divino através da criatura sensível, é para, com maior pertinência, a 

reconhecer no interior da alma humana8. Boaventura, por sua vez, soube dar voz a esta 

valorização da alma enquanto imagem de Deus, ampliando-a, porém, em consonância 

com o franciscanismo, numa real valorização de todas as criaturas, sensíveis e 

espirituais. O confronto do encantamento franciscano perante o mundo com uma certa 

desconfiança agostiniana perante as coisas desse mesmo mundo, suscitará, com efeito, 

em Boaventura, um olhar mais acolhedor sobre a criação, capaz de nela observar, com 

justiça, simultâneas semelhanças e diferenças em relação a Deus. O conceito de vestígio 

que Boaventura colhe de Agostinho não é, na verdade, indiferente à formulação que a 

ideia recebeu, sob o termo “símbolo”, do Pseudo-Dionísio Areopagita, o qual, 

precisamente, salienta, tanto a dimensão ostensiva da criatura, na sua capacidade de 

manifestar, a partir da sua compleição material e visível, a Divindade espiritual e 

transcendente 9 , quanto a sua dimensão ocultante, camuflando debaixo dos véus 

corpóreos a real espiritualidade de Deus10. A tensão na qual o Pseudo-Areopagita, 

nestes moldes, embebe a sua concepção de criação revelar-se-á, aliás, eficaz na 

definição que Boaventura dará de analogia – conceito através do qual edificará a sua 

visão do mundo. 

Boaventura move-se, portanto, pelos meandros do neoplatonismo de Agostinho, 

disposto, contudo, a temperar um certo desdém a respeito da criatura com uma 

                                                 
7 «Et similiter dico, quod veritas et bonitas et omnia hujusmodi dicuntur analogice de Deo et creaturis. 
Unde oportet quod secundum suum esse omnia haec in Deo sint, et in creaturis secundum rationem 
majoris perfectionis et minoris; ex quo sequitur, cum non possint esse secundum unum esse utrobique, 
quod sint diversae veritates.» (TOMÁS DE AQUINO, I Scriptum super Sententiis, d. 19, q. 5, a. 2; I, 492, 
in S. THOMAE AQUINATIS, Scriptum super libros Sententiarum magistri Petri Lombradi episcopi 
Parisiensis I-IV, Pierre Mandonnet (éd.), Paris, 1929-1947). Assim se mostra como a filosofia de Tomás 
de Aquino se encadeia no espírito agostiniano, reforçando a diferença ontológica entre Deus e a criatura, 
para logo o abandonar através da proclamação de uma autonomia das criaturas, que são, por si próprias, 
verdade. Sobre este assunto, cf. GILSON, Étienne, La Philosophie de Saint Bonaventure, pp. 189-190. 
8 AGOSTINHO, De Trinitate XII, 4, 4 (CCSL 50, 358). 
9 PSEUDO-DIONÍSIO, De ecclesiastica hierarchia II, 2 (PG 3, 397c). 
10 «Καὶ τί δεῖ περὶ τούτου λέγειν; Αὐτὴ γὰρ ἡ θεολογία τὸ ἀνόμοιον αὐτὸν εἶναι πρεσβεύει, καὶ τοῖς πᾶσιν 
ἀσύντακτον, ὡς πάντων ἕτερον καὶ τὸ δὴ παραδοξότερον, ὅτι μηδὲ εἶναί τι ὅμοιον αὐτῷ φησιν. Καίτοι 
οὐκ ἐναντίος ὁ λόγος τῇ πρὸς αὐτὸν ὁμοιότητι. Τὰ γὰρ αὐτὰ καὶ ὅμοια θεῷ καὶ ἀνόμοια, τὸ μὲν κατὰ τὴν 
ἐνδεχομένην τοῦ ἀμιμήτου μίμησιν, τὸ δὲ, κατὰ τὸ ἀποδέον τῶν αἰτιατῶν τοῦ αἰτίου, καὶ μέτροις ἀπείροις 
καὶ ἀσυγκρίτοις ἀπολειπόμενον.» (PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IX, 7; PG 3, 916a). 
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tonalidade espiritual franciscana que o conduz ao enaltecimento da criatura, ainda que o 

faça, não à maneira de Tomás de Aquino, por via da densificação ontológica da criatura, 

mas por via da sua própria condição de signo divino. Na verdade, e apesar do pendor 

negativo que incute nas criaturas, o Hiponense não esquece a vocação da criatura na 

manifestação da Trindade11. A sua constitutiva relação a Deus – que não apenas a põe 

na existência, mas que, simultaneamente, a modela em conformidade com o exemplar 

divino e a chama para si como seu pólo teleológico –, e a sua consequente dependência 

do Criador, firmará, de resto, para Boaventura, o próprio critério de valoração da 

criação. 

Para que possamos, no entanto, definir em moldes bonaventurianos o valor 

concedido à criação, urge esclarecer em profundidade o significado de analogia que 

qualifica a relação da criatura ao Criador. Para precisar, com rigor, o sentido de analogia 

que se aplica a tal relação, Boaventura não prescinde de apurar as diversas relações que 

urdem, entre os seus pólos, uma conformidade analógica. Nas suas múltiplas 

imputações, o conceito de analogia instaura, invariavelmente, uma comunidade de dois 

ou mais, que se firma na fronteira entre uma comunidade unívoca, que torna idênticos 

os elementos que congrega, e uma comunidade equívoca ou nominal, que associa tão 

somente os seus termos através de uma designação linguística comum, sendo, todavia, 

variável a natureza e a força dessa comunidade12.  

Uma analogia de participação13, por exemplo, associa dois elementos à luz de um 

terceiro, no qual ambos participam. Tal seria o caso do homem e do asno, que se 

subsumem ambos na categoria de animal14. A transferência desta acepção de analogia 

                                                 
11 «Neque enim diuinorum librorum tantummodo auctoritas esse deum praedicat, sed omnis quae nos 
circumstat, ad quam nos etiam pertinemus, uniuersa ipsa rerum natura proclamat habere se 
praestantissimum conditorem qui nobis mentem rationemque naturalem dedit qua uiuentia non uiuentibus, 
sensu praedita non sentientibus, intellegentia non intellegentibus, immortalia mortalibus, impotentibus 
potentia, iniustis iusta, speciosa deformibus, bona malis, incorruptibilia corruptibilibus, immutabilia 
mutabilibus, inuisibilia uisibilibus, incorporalia corporalibus, beata miseris praeferenda uideamus. Ac per 
hoc quoniam rebus creatis creatorem sine dubitatione praeponimus, oportet ut eum et summe uiuere et 
cuncta sentire atque intellegere, et mori, corrumpi mutarique non posse; nec corpus esse sed spiritum 
omnium potentissimum, iustissimum, speciosissimum, optimum beatissimumque fateamur.» 
(AGOSTINHO, De Trinitate XV, 4, 6; CCSL 50A, 467-468; citado por Boaventura em Hexaem. XI, 2; V, 
380a). 
12 «[Analogum] est medium inter pure aequivocum et univocum.» (I Sent., d. 29, a. un., q. 2; I, 511b). Cf. 
I Sent., d. 1, a. 3, q. 1 (I, 38b-39b); I Sent., d. 14, a. 1, q. 2 (I, 247b-248b). 
13 A expressão correcta, como veremos no desenvolvimento das próximas linhas, seria «semelhança de 
participação». 
14  «[…] [est similitudo] per participationem alicuius naturae universalis, sicut homo et asinus 
assimilantur in animali […].» (II Sent., d. 16, a. 1, q. 1; II, 394b). 
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para a comparação entre Deus e a criatura repugnaria, contudo, à perfeição divina, 

porquanto se suporia, então, um ser superior no qual Deus e a criação participariam em 

simultâneo, presumindo-se, ainda, que o ser divino fosse ser por participação e não por 

essência, o que romperia a autonomia e a excelência da Divindade, que teria fora de si o 

seu princípio ontológico15. Neste contexto em que Deus e a criação participariam de 

uma ideia comum de ser, a analogia dissolver-se-ia, em verdade, numa univocidade de 

ser (criado e divino), perdendo de vista a diferença ontológica instaurada na criação ex 

nihilo, e fazendo da criação o mero desdobramento de um ser que já está dado na 

substância divina, pelo que a génese do mundo não representaria a inauguração de 

qualquer novidade. Neste sentido, a analogia de participação perde o epíteto de analogia 

para se nomear apenas como semelhança de univocidade, e retira-se, por isso, do âmbito 

das reflexões em torno do estatuto ontológico da criação16. 

Propriamente apelidada como analogia, a “semelhança de atribuição” – 

designação que colhemos directamente de Titus Szabo, mas que está consagrada nas 

tipificações do conceito de analogia na baixa Escolástica, compendiadas por Karl 

Barth17 – agrupa, também ela, dois elementos debaixo de um terceiro termo comum, 

com o qual estabelecem, contudo, diferentes relações18. O exemplo de Boaventura a este 

respeito é bem claro: por uma analogia de atribuição, tanto o animal como o alimento se 

podem dizer saudáveis. Com a saúde estabelecem, todavia, relações diversas: o animal 

diz-se sujeito da saúde, ao passo que o alimento se diz meio para a saúde. Se bem que, 

no intuito provável de conciliação com o seu tempo e contexto filosóficos, Boaventura 

não se esqueça de elencar a analogia de atribuição aquando da especificação das 

diferentes espécies de analogia, o autor não lhe dedica senão algumas linhas para a 

definir, sem, portanto, aprofundar o seu sentido ou medir a sua pertinência para o 

esclarecimento daquilo que, de algum modo, está unindo a criatura a Deus. E, de facto, 
                                                 
15 «[…] similitudo, quae est convenientia duorum in tertio, non ponitur in Deo respectu creaturae […].» 
(Sc. Chr. II; V, 9a); «Similitudo participationis nulla est omnino, quia nihil est commune.» (I Sent., d. 35, 
a. un., q. 1; I, 601b). 
16 «[…] similitudo univocationis sive participationis […].» (I Sent., d. 35, a. un., q. 1, I, 601b). Embora se 
quede na univocidade, esta semelhança recebe ainda de Boaventura o nome de analogia, precisando-se, 
no entanto, que se trata de uma analogia segundo a igualdade: «Sed attendendum, quod communitas 
habitudinis potest esse per respectum ad res eiusdem generis; et tunc est univocatio et analogia secundum 
aequalitatem – ut Petrus est individuum et Paulus – et aequaliter eis convenit ratio individui.» (I Sent., d. 
25, a. 2, q. 2; I, 444b). 
17 SZABO, Titus, «Analogia» Lexique Saint Bonaventure, p. 18; BARTH, Karl, Die Lehre von Gott, in 
Kirchliche Dogmatik II/1, Zürich, Evangelischer Verlag, 19584, pp. 254-269. 
18 «[…] [communitas analogiae est] secundum dissimilem comparationem duorum ad unum, ut animalis 
et cibi ad sanitatem […].» (I Sent., d. 1, a. 3, q. 1; I, 38b). 
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só na incursão bonaventuriana pela teoria dos nomes divinos nos parece ressoar, ainda 

que remotamente – porque Boaventura explicitamente nunca o convoca –, o eco desta 

analogia de atribuição, que poderia bem ter justificado a apropriação de nomes divinos 

como o “ser”, a “verdade” e o “bem” à criatura19. É que, nessa apropriação, o mesmo 

conceito que nomeia o Divino nomeia também a criação, não como um termo equívoco 

que tem apenas no significante a afinidade dos referentes que significa, mas como 

analogia de atribuição que oferece a dois termos, ontologicamente distintos, o mesmo 

predicado, mas segundo diferentes relações, porque assim como Deus se diz ser, 

também a criação pode desse modo ser dita. Todavia, enquanto Deus é o ser por 

essência, a criação é-o apenas por participação: uma dissemelhança de conexões, 

portanto, de dois elementos com um terceiro elemento, muito diferente daquela analogia 

que se fizera por semelhança de relações (ambas de participação) de dois elementos 

com um terceiro elemento comum. A intervenção de um terceiro termo na analogia de 

atribuição não deixa, contudo, de obstar à sua aplicação na relação entre a criatura e 

Deus, porque, em verdade, o ser não é outro senão a própria Divindade, que com ele não 

nutre, por conseguinte, qualquer tipo de relação, mas apenas absoluta identidade. 

Seja como for, a filosofia de Boaventura, mormente no que diz respeito à aferição 

da densidade ontológica da criatura, não fica empobrecida pelo retraimento do motivo 

da analogia de atribuição. Com efeito, a comunidade que uma tal analogia sustenta, com 

maior profundidade se unifica à luz de uma analogia de ordem, como poderemos 

adiante observar. De resto, a própria analogia de atribuição, que justifica que o ser possa 

ser dito comummente de Deus e da criatura, está assente nessa analogia mais forte que 

faz de Deus e da criatura, não dois termos paralelos que diferentemente possuem o ser 

(o terceiro termo), mas dois termos verticalmente dispostos que se relacionam entre si. 

Prosseguindo este desdobramento dos tipos de analogia, tal como Boaventura os 

especifica, encontramos, ainda, a analogia de proporcionalidade. A analogia de 

proporcionalidade envolve, por sua vez, dois pares de termos, cada um dos quais 

constituindo uma comparação que, de algum modo, se assemelha à comparação entre os 

outros dois, como acontece, segundo a ilustração de Boaventura, numa conexão de 

espécie, na qual, a mesma associação que prende o homem à categoria de animal 

permite associar a cor branca à categoria da cor. O homem está, portanto, para o animal, 

como o branco está para a cor. Neste caso, a analogia reúne e descreve duas proporções 

                                                 
19 Cf. supra p. 107. 
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semelhantes, relativas, porém, a dois pares de termos diferenciados20. A comunidade 

assim instituída não concilia, por conseguinte, a substância dos diferentes entes nela 

implicados, mas tão-somente as relações de proporcionalidade que entre eles se 

instauram. Uma analogia assim definida preserva, com efeito, a diferença ontológica 

entre a criatura e o Criador, pois que não os funde num conceito unívoco de ser, que o 

mesmo é dizer, não os confunde numa identidade ontológica. E, no entanto, esta 

analogia de proporcionalidade aproxima-os através da semelhança de relações que 

entretecem, não deixando, pois, que entre Criador e criatura se escave um hiato 

insuperável21. 

Por fim, e é neste tipo de analogia que Boaventura enraíza, com maior certeza, o 

carácter ontológico da criatura, considera-se uma analogia de ordem, ou de proporção. 

Ora, uma analogia de ordem prescinde do terceiro termo para referir um termo a outro, 

segundo uma relação de cópia a exemplar22. A semelhança entre dois que aqui se 

instaura não se assegura por um modelo comum, comparativamente com o qual ambos 

se assemelhariam entre si, mas na conexão recíproca em virtude da imitação de um pelo 

outro e da exemplaridade daquele relativamente a este. É esta analogia que a teoria 

platónica das ideias permite antecipar: os dois domínios ontológicos que daí decorrem, 

entrelaçam-se, de facto, numa relação entre exemplar e cópia, que concede ao exemplar 

um carácter modelar e à cópia uma afinidade ontológica com o seu modelo. Sem 

hesitação, Boaventura apropria-se deste motivo para pensar a estrutura metafísica da 

criação. Diferente de Deus pelo movimento que a retira do nada, a criação emerge, 

                                                 
20 «[…] secunda [convenientia facit] communitatem analogiae sive proportionis. Et haec est secundum 
triplicem differentiam: aut secundum similem comparationem durorum ad duo, ut sicut homo ad animal, 
ita albedo se habet ad colorem […].» (I Sent., d. 1, a. 3, q. 1; I, 38b). 
21 A aplicabilidade do conceito de analogia de proporcionalidade à relação entre a criatura e o Criador 
está assegurada pelas próprias palavras de Boaventura: «Ad quod intelligendum notandum est, quod 
quaedam est similitudo per convenientiam omnimodam in natura, et sic una persona in Trinitate est alteri 
similis; quaedam per participationem alicuius naturae universalis, sicut homo et asinus assimilantur in 
animali; quaedam vero secundum proportionalitatem, sicut nauta et auriga conveniunt secundum 
comparationem ad illa quae regunt; quaedam est similitudo per convenientiam ordinis, sicut exemplatum 
assimilatur exemplari. – Primis duobus modis nulla creatura potest Deo assimilari, secundis duobus 
modis omnis creatura assimilantur […].» (II Sent., d. 16, a. 1, q. 1; II, 394b). Já a demonstração desta 
aplicabilidade na concretude das relações divinas e das relações criaturais só de forma implícita 
Boaventura as apresenta. Ou melhor, quando, em longas passagens, Boaventura se dedica à demarcação 
dos paralelismos entre o Divino e a criação, o filósofo não vai esclarecendo o tipo de analogia que em 
cada caso se verifica. Adiaremos, contudo, por ora, a exemplificação deste tipo de analogia, relegando-a 
para o momento em que procuraremos dar testemunho dos diversos vestígios de Deus na criação. 
22 Sobre a definição de analogia de ordem e a confirmação da aplicabilidade desta à relação entre criatura 
e Criador, cf. supra n. 21. 
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contudo, como imagem do Divino, exprimindo-o espaciotemporalmente, e 

assemelhando-se, portanto, à Divindade que nela e por ela se manifesta.  

O exemplarismo bonaventuriano, que demarcara a sua teoria da criação – cifrada 

numa doação radical de ser, configurado, porém, pelo e segundo o princípio doador –, 

prescreve, ainda, a Boaventura, o tipo de analogia que viria a delinear o carácter 

ontológico da criatura. É também esta a intuição de Étienne Gilson, que desvenda na 

analogia “a lei segundo a qual se efectua a criação” e a “lei que rege a substância da 

criatura”23, porque afinal a analogia está definindo o acto criador enquanto enformação 

da criatura pela causa exemplar e, nesse sentido, enquanto inauguração de uma analogia 

de todas as criaturas com o Criador; e, consequentemente, a analogia vem caracterizar a 

própria substância dos entes criados que, por via da criação, auferem a natureza de 

imagens ou vestígios, mais ou menos pálidos, do modelo divino. 

A analogia de ordem ou de proporção (pois que é uma certa proporção ou 

conformidade entre o Divino e a criatura que nela se desvela) alicerça, por seu turno, e 

no contexto da filosofia bonaventuriana, a analogia de atribuição. De facto, a razão pela 

qual o Ser pode ser dito, em simultâneo, tanto da criatura, como de Deus, radica na 

percepção de que o Ser, que é, em substância, divino, é imitado universalmente por toda 

a criação. E, neste caso, o Ser não denomina tanto um termo comum a Deus e à criatura, 

ainda que diferenciadamente possuído por cada um deles, mas um predicado 

propriamente divino, que se deixa espelhar no mundo criado.  

Numa comparação de cópia a modelo, como aquela que se edifica numa analogia 

de ordem, a semelhança imitativa (da criatura em relação a Deus) e a semelhança 

expressiva (de Deus em relação à criatura) aproximam a criação à Divindade. E é nessa 

analogia que a criatura jogará todo o seu valor, não sendo pois senão essa manifestação 

do Ser divino. A diferença ontológica preserva-se, pois, sob a égide de uma analogia de 

proporção: a distinção entre o ser de Deus e o ser das suas criaturas não se consolida 

numa simples diferença de graus ordenáveis dentro de uma mesma escala, mas numa 

diferença de modos, segundo a qual Deus é propriamente e a criatura não é senão 

participação ou imitação do Ser divino. Deus não constitui, portanto, mais um sujeito do 

verbo “ser”, a par, mas acima, de outros sujeitos de existência. Deus significa, sim, o 

próprio verbo “ser”, pois que é acto puro que traz à existência e conserva todos os entes. 

                                                 
23 «[…] l’analogie est la loi selon laquelle s’est effectuée la création.» (GILSON, Étienne, La Philosophie 
de Saint Bonaventure, p. 169); «[…] [l’analogie] est la loi même qui régit la substance de la créature.» 
(IDEM, op. cit., p. 172). 
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Nesta senda se deve, então, interpretar a posição de fé que alega que Deus está em todas 

as coisas, posição que Boaventura procura racionalmente justificar24. A simplicidade 

divina conduz-nos, na verdade, a supor a presença de Deus em todas as coisas. É que, na 

sua simplicidade, Deus não admite em si qualquer composição de acto e potência, 

estando, por conseguinte, inteiramente em acto, sem quaisquer constrangimentos que se 

oponham à sua actualização; e, neste sentido, Deus descobre-se como infinito e, logo, 

ubíquo25. Ora, esta presença de Deus em cada uma das suas criaturas é aquilo que, 

segundo nos diz Boaventura, assegura a permanência de cada uma delas no ser, pois que, 

por si própria, a criatura significa pura possibilidade, sem dinamismo de auto-realização, 

e pura vanidade, sem densidade ontológica26. Presente a toda a criação, o Ser divino 

afiança a cada instante o ser / actividade de cada uma das suas criaturas, enquanto sua 

permanente causa eficiente, exemplar e final, e na medida em que, desde a sua origem 

até à sua dissolução, lhe garante a sua existência, configuração e ordem. Como ser 

supremo ou acto puro, a presença de Deus faz-se, então, sentir na actualidade de cada 

ente, pelo que a existência de Deus não deve ser enumerada em conjunto com as outras 

existências, mas entrevista na sua unidade exemplar, da qual as múltiplas criaturas se 

dizem expressão ou cópia. Ao mesmo tempo que o motivo da presença divina nas 

criaturas aproxima aquele que está presente daqueles nos quais se presentifica – à 

imagem de um raio luminoso que está presente no ar sem, no entanto, dele depender27 –, 

                                                 
24 É do texto bíblico que Boaventura colhe o motivo da presença de Deus na criação: cf. Ps. 138, 8; I Sent., 
d. 37, p. 1, a. 1, q. 1 (I, 638b).  
25 «A parte ipsius propter summam immensitatem et summam potestatem; et utriusque ratio est summa 
simplicitas. Quia enim summe simplex est, ad nihil arctatum, ideo in omnibus invenitur tanquam 
immensum; quia summe simplex, ideo in infinitum virtuosissimum, et ideo virtus eius in omnibus; et 
virtus idem est quod substantia, et ideo necesse est, quod sit in omnibus.» (I Sent., d. 37, p. 1, a. 1, q. 1; I, 
638b-639a).  
26 «Ex parte creaturae est necessitas, quia creatura habet in se possibilitatem et vanitatem, et utriusque 
causa est, quia producta est de nihilo. Quia enim creatura est et accepit esse ab alio, qui eam fecit esse, 
cum prius non esset; ex hoc non est suum esse, et ideo non est purus actus, sed habet possibilitatem; et 
ratione huius habet fluxibilitatem et variabilitatem, ideo caret stabilitate, et ideo non potest esse nisi per 
praesentiam eius qui dedit ei esse. Exemplum huius apertum est in impressione formae sigilli in aqua, 
quae non conservatur ad momentum, nisi praesente sigillo. – Et iterum, quia creatura de nihilo producta 
est, ideo habet vanitatem; et quia nihil vanum in se ipso fulcitur, necesse est, quod omnis creatura 
sustentetur per praesentiam Veritatis. Et est simile: si quis poneret corpus ponderosum in aëre, quod est 
quasi vanum, non sustentaretur.» (I Sent., d. 37, p. 1, a. 1, q. 1; I, 639a). 
27 A imagem desta presença de um raio luminoso no ar é fixada pelo próprio Boaventura para explicitar o 
modo como Deus se faz presente às coisas criadas: «Ad illud quod obiicitur de distantia et permixtione, 
dicendum, quod tripliciter unitur aliquid alicui: aut secundum praesentiam tantum, aut secundum 
praesentiam et dependentiam, aut secundum praesentiam et dependentiam et concomitantiam in materia. 
Primo modo est radius in aëre, secundo modo anima in corpore, tertio modo liquor in liquore. Quod 
primo modo est in aliquo non permiscetur, similiter quod secundo modo est non permiscetur proprie, sed 
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diferencia-os, ainda, de forma radical, distanciando-os segundo diferentes modos de 

ser – de si, conforme a si e para si, e de outro, conforme a outro e para outro. A 

diferença ontológica, que se dá pelo facto de o Ser não se constituir, dentro da filosofia 

de Boaventura, como predicado unívoco, na sua dupla atribuição a Deus e à criatura, 

resguarda, assim, a transcendência do Divino. Entre ambos, nenhuma identidade ou 

partilha de substância se dá, mas apenas uma relação de causalidade que põe a 

substância da criatura como efeito, essencialmente distinto, da substância da 

Divindade28.  

                                                                                                                                               
solum quod tertio. Et primo quidem modo est Deus in rebus, non secundo vel tertio.» (I Sent., d. 37, p. 1, 
a. 1, q. 1; I, 639a-639b). 
28 O conceito de diferença ontológica que aqui empregamos não é, obviamente, indiferente à formulação 
que recebeu e que se popularizou com a filosofia de Martin Heidegger. John Caputo, de resto, chega a 
filiar o tema da diferença ontológica heideggeriana no próprio texto de Itinerarium mentis in Deum, 
citado pelo mestre do filósofo alemão, Carl Braig, no seu Vom Sein. Abriß der Ontologie. Senão, vejamos 
o que Boaventura nos diz e que Braig recapitula: «Sed sicut oculus intentus in varias colorum differentias 
lucem, per quam videt cetera, non videt, et si videt, non advertit […].» (Itin. V, 4; V, 309a); cf. BRAIG, 
Carl, Vom Sein. Abriß der Ontologie, Freiburg, Herder, 1896, p. V; CAPUTO, John, Heidegger and 
Aquinas. An Essay on Overcoming Metaphysics, New York, Fordham University Press, 1982, pp. 49-50. 
A clara distinção que Boaventura aí efectiva entre a luz e as cores, que, na sua obra, nomeiam 
respectivamente Deus e as criaturas, parece, de facto, conter de forma embrionária a diferença entre o Ser 
e os entes, que Heidegger tantas vezes sublinha ao longo dos seus escritos, e a ideia de uma cegueira 
relativamente ao Ser perante a manifestação dos entes, que segue a par da concepção de uma certa 
compreensão do Ser como o antecedente lógico da visão dos entes. Naquele trecho, e nas palavras 
subsequentes, Boaventura retira com efeito a Divindade do campo da objectividade da mente humana: 
sendo condição de conhecimento, Deus não se constitui, ele mesmo, como objecto de conhecimento. Ora, 
o esquecimento da diferença ontológica entre o Ser e os entes foi aquilo que, para Heidegger, fez incorrer 
toda a metafísica ocidental no vício filosófico que apelida como «onto-teo-logia», que se cifra pela 
entrada de Deus no domínio da ontologia e pela consequente confusão do Ser com os entes, que o mesmo 
é dizer, pela determinação de Deus como ente, superior e eterno, mas, ainda assim, como um ente: «Mit 
dem Ausdruck ‘Ontotheologie’ sagen wir, daβ die Problematik des ὂν als logische zuerst orientiert ist am 
ϑεός, der dabei selbst schon ‘logisch’ begriffen ist […].» (HEIDEGGER, Martin, Hegels 
Phänomenologie des Geistes, §10; in Gesamtausgabe 32, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1984, 
p. 142). A entrada de Deus na filosofia consagraria, deste modo, a dessacralização do próprio Divino, 
então encerrado na categoria do Ser como mais um ente à disposição do pensar humano: «[…] denn auch 
der Gott ist, wenn er ist, ein Seiender […].» (HEIDEGGER, Martin, Die Technik und die Kehre, 
Pfullingen, Verlag Günther Neske, 1962, p. 45). Longos debates têm sido travados, e registados em 
numerosas páginas de literatura crítica, em torno de uma suposta superação bonaventuriana da crítica de 
ontoteologia que Heidegger desfere contra toda a metafísica anterior a si. Não deixa, com efeito, de ser 
curioso que Boaventura evite, por diversas vezes – veja-se, a título de exemplo, o capítulo V do 
Itinerarium mentis in Deum, que lida precisamente com o nome divino «Ser» –, a nomeação do Divino 
enquanto «ens» [ente], puríssimo ou realíssimo, para eleger o nome «esse» [ser]. Com isto, Boaventura dá, 
de facto, preferência ao verbo em vez do substantivo e, neste sentido, faz acentuar a pulsação vibrante da 
Divindade, que escapa a uma objectivação entitativa. Todavia, a pergunta pela existência de Deus, bem 
como o tema da causa primeira da totalidade dos entes, não se constituem como questões menores da 
filosofia do Doutor Seráfico. É sempre no horizonte da indagação do fundamento e origem dos entes que 
a questão de Deus se coloca a Boaventura, pelo que a metafísica deste filósofo configurar-se-ia, ainda, 
como uma ontoteologia. Jean-Luc Marion esforça-se por entrever na indagação do «bem» como nome 
divino, uma superação do pensamento bonaventuriano da crítica de ontoteologia. E, na verdade, a 
especulação de Deus enquanto «bonum» transpõe, na linha do itinerário da mente para Deus, a 
especulação de Deus enquanto «esse»: cf. MARION, Jean-Luc, Dieu sans l’être, Paris, Fayard, 1982, p. 
109. Tal não significa, porém, que o bem divino exceda, em substância, o Ser divino. É certo que o nome 
«bem» permite à mente humana uma contemplação de Deus mais funda, que ausculta as próprias relações 
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A analogia de proporção, que dá a pensar a relação entre os dois termos do 

exemplarismo metafísico, central na filosofia do Doutor Seráfico, subsume, no seu 

âmbito, a própria analogia de proporcionalidade que entre criatura e Criador se possa 

encontrar. Quando, por exemplo, Boaventura traça a analogia que se observa entre a 

emanação da espécie a partir de um corpo, que assim se manifesta, e a emanação do 

Filho a partir do Pai, que nele se revela, aquilo que se aproxima sob o signo da 

semelhança é, em rigor, não a realidade corpórea da primeira pessoa da Trindade, mas 

duas relações ou duas actividades expressivas29. Em primeira linha, observaríamos, 

então, o desvelamento de uma analogia de proporcionalidade. Contudo, o que interessa 

ao filósofo franciscano fazer ressaltar é a analogia de proporção que faz do dinamismo 

manifestativo da criatura uma representação ou imitação do dinamismo intradivino da 

expressão do Pai no Filho. Nem toda a analogia de proporcionalidade configura, decerto, 

uma analogia de proporção: a própria ilustração bonaventuriana da analogia de 

proporcionalidade o demonstra, pois que a relação existente entre o branco e a cor não 

está imitando a relação que reconduz o homem à categoria de animal, ou vice-versa. 

Mas, toda a analogia que entre Deus e a criatura se possa tecer traz consigo uma 

associação vertical de modelo a cópia, mesmo quando se comparam relações em vez de 

substâncias. A preponderância da analogia de ordem sobre as suas outras especificações, 

para a qualificação da estrutura relacional da criatura, cimenta-se ao longo de toda a 

obra do Doutor Seráfico, e deriva, muito naturalmente, da preponderância que 

Boaventura concede à causa exemplar, por imitação da qual toda a criatura se constitui. 

No entanto, a tonalidade dinâmica que o filósofo empresta a toda a sua concepção do ser, 

fá-lo resgatar, silenciosamente, uma analogia de proporcionalidade para desvendar na 

                                                                                                                                               
intradivinas; mas, na verdade, ser e bem são termos perfeitamente coextensivos e idênticos dentro da 
realidade divina. Significando, em absoluto, o mesmo, ser e bem oferecem-se apenas como diferentes 
perspectivas de abordagem do Divino. Só o salto bonaventuriano para a mística, que rompe a sucessiva 
gradação das etapas do itinerário da mente para Deus parece, e é também esse o posicionamento de Sikka 
e Hughes, rescindir o esquema ontoteológico em que assenta a sua metafísica, ao procurar Deus para lá de 
qualquer categoria onto-lógica ou racional. É que, se Deus entra pela filosofia do Doutor Seráfico para aí 
se delongar e convocar o mais alto raciocínio, Deus excede os limites das categorias filosóficas, 
libertando-se, por fim, tal como acontecera no contexto da filosofia do Pseudo-Dionísio Areopagita, de 
todo o discurso reificante. Sobre este assunto, cf. SIKKA, Sonya, «Heidegger on the Meaning of Being», 
Forms of Transcendence. Heidegger and medieval mystical theology, New York, State University of New 
York Press, 1997, pp. 43-108; HUGHES, Kevin, «Remember Bonaventure? (Onto)theology and Ecstasy», 
Modern Theology 19 (Oxford, 2003), pp. 529-545). 
29 «Si ergo omnia cognoscibilia habent sui speciem generare, manifeste proclamant, quod in illis tanquam 
in speculis videri potest aeterna generatio Verbi, Imaginis et Filii a Deo Patre aeternaliter emanantis.» 
(Itin. II, 7; V, 301b). 
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criação os traços do dinamismo intradivino, ou, sob a perspectiva inversa, para 

vislumbrar em Deus a matriz da vibração de toda a realidade criada30. 

Nesta analogia de proporção, que se firma na comparação com a causa exemplar, 

funda-se, pois, a própria espessura ontológica da criatura. O seu ser é constitutiva 

referência à Divindade que imita. E a proximidade da criatura a Deus, que a analogia de 

proporção enteia, não esvazia, de facto, a criatura de valor ontológico, mas, pelo 

contrário, torna-a permeável ao supremo valor da Divindade. Se o carácter referencial 

da criatura a depõe numa permanente dependência relativamente a Deus, ele fixa-a, em 

simultâneo, ao valor ontológico do Divino. A natureza de vestígio, que transcorre toda a 

criação como sinal de uma transcendência, não humilha, na verdade, a condição da 

realidade criada, reduzindo-a à mera consistência de uma ilusão ou miragem. Antes, a 

constitutiva referência a Deus inunda a criatura de valor ontológico, porque nela e por 

ela se exprime a si própria a própria Divindade criadora. Lugar espaciotemporal da 

manifestação divina, a criação devém clareira de Deus, luminosidade que distende, na 

multiplicidade de espaços e de tempos, a luz principial que, na sua fecunda infinitude, 

rejeita a circunscrição da sua imagem numa só criatura. Aquela que é expressão divina 

ou signo pelo qual Deus se diz, não se confina, pois, a uma sombra numa caverna 

projectada31, uma vez que acolhe em si mesma ou, melhor dizendo, está por dentro 

animada pela incessante actividade do Ser divino.  

É por isso, ou seja, por causa da natureza intrinsecamente relacional das criaturas, 

que cada uma delas pode ser triplamente considerada, consoante o seu triplo modo de 

ser: no seu próprio género, na alma e em Deus. No seu próprio género, que o mesmo é 

dizer, no mundo, a criatura distingue-se das restantes e desvenda-se na materialidade 

que suporta a sua existência actual; na alma, ou na substância cognitiva, a criatura tem o 

seu ser como semelhança cognitiva ou espécie que, emanada desde si, está contida na 

alma que a conhece; em Deus, ou na arte divina, a criatura vive como potência causal ou 

semelhança exemplar, por força e por imitação da qual tem existência no mundo32. 

                                                 
30 Como procuraremos defender na última parte da nossa tese, a própria actividade itinerante, a que a 
mente se entrega e que por ela se actualiza, constitui a imagem decisiva da Trindade criadora.  
31 De facto, a espiritualidade franciscana de Boaventura reabilita a condição da criatura, que na sombra de 
uma teoria platónica da participação se havia determinado como simples espectro da realidade da ideia. 
32 «Dicendum, quod aliquid dicitur esse in aliquo tripliciter: vel secundum actualem existentiam, vel 
secundum similitudinis praesentiam, vel secundum causativam potentiam. Primo modo sunt res in 
universo, secundo modo in cognitiva substantia, tertio modo in sua causa.» (I Sent., d. 36, a. 1, q. 1; I, 
620b-621a); «Dicendum, quod triplex est existentia rerum, scilicet in exemplari aeterno, et in intellectu 
creato, et in ipso mundo. In exemplari aeterno et in intellectu creato sunt res secundum similitudinem; in 
ipso mundo secundum entitatem propriam.» (I Sent., d. 36, a. 2, q. 2; I, 625b). Cf. ainda Brevil. II, 12, (V, 
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Como vemos, a existência no próprio género não constitui senão um dos três modos do 

ser da criatura. O ser na alma e o ser na mente divina, que estão, em simultâneo com a 

sua presença no mundo, constituindo o núcleo ontológico da realidade criada, frisam, 

com efeito, a estrutura relacional da criatura, então definida na sua essencial remissão à 

substância de que é expressão e ao sujeito que a interpreta. E de tal modo as referências 

a Deus e à alma delineiam a natureza da criatura, que nelas se joga o seu próprio 

estatuto ontológico. Com efeito, Boaventura não sobrepõe, como mero acidente, esta 

dupla relação à substância criada, mas, inversamente, enquadra-a dentro do seu do 

próprio ser, vindo, por isso, a designar modos distintos de ser. A categoria da relação, 

que havia definido e distinguido o conceito de pessoa, tal como se revela no seio da 

Trindade, prova-se, de novo, fulcral no contexto da filosofia bonaventuriana, fixando, a 

própria natureza da criatura. 

Ora, não obstante o valor do ser da criatura em si mesma, como posição actual na 

existência, é pelo seu ser, tal como inscrito na mente divina, que a criatura descobre a 

sua perfeita verdade e nobreza33, porque, em rigor, é nessa abertura a Deus, como seu 

princípio de constituição, que a criatura alcança a firmeza do ser, contra o abismo do 

nada. Como significante que aponta para um sentido que transcende os limites da sua 

corporeidade, que lhe dá, no entanto, a sua verdade e a sua razão de ser – o discurso 

verdadeiro é, de resto, aquele que se adequa ao ser a que se refere –, a criatura aponta 

para Deus como seu significado último, por conformação com o qual ela se diz 

verdadeira e se enobrece. Ao fazer entrar na constituição da criatura o ser da criatura 

que é em Deus, Boaventura reabilita de forma bem explícita a criação. É que o modelo 

que a configura, não obstante a sua infinita superioridade relativamente à materialidade 

que a compõe e que a coloca no mundo, é-lhe de algum modo imanente – uma 

imanência providenciada pela participação da criatura no seu exemplar divino ou, 

segundo a perspectiva inversa, pela penetração de Deus em todas as coisas “por essência, 

por presença e por potência”, habitando-as, pois, enquanto causa do seu ser – porque em 

Deus reside a essência das coisas ou o lugar onde verdadeiramente são –, enquanto 

                                                                                                                                               
230b); Brevil. IV, 6 (V, 246b); Sc. Chr. IV (V, 23b-24a); Christus mag. 7 (V, 569a); Comm. Eccl. I, 2 (VI, 
11b); Comm. Eccl. III, 15 (VI, 34a). Boaventura colhe a definição do triplo ser das criaturas da filosofia 
de Agostinho: AGOSTINHO, De Genesi ad litteram libri duodecim IV, 29 (CSEL 28/1, 127-128). 
33 «Alio modo potest fieri comparatio rei ad suam similitudinem, ut sit sensus quaestionis: quid habet esse 
verius et nobilius, utrum ipsa res, vel eius similitudo? Et hoc modo simpliciter concedendum, quod 
similitudo rei verius et nobilius esse habet in Deo, quam ipsa res in mundo ratione eius quod est; quia est 
ipse Deus.» (I Sent., d. 36, a. 2, q. 2; I, 625b-626a). 
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providência – que sustém no seu ser as criaturas –, e enquanto influxo de energia – que 

as activa34. 

A concepção da criatura enquanto vestígio alcança, assim, o seu pleno significado. 

Na acepção que Boaventura lhe outorga, o vestígio comporta, com efeito, um reflexo da 

realidade que a causou, e com a qual firma uma relação analógica. Neste sentido, toda e 

qualquer criatura constitui um vestígio do Divino, e é como vestígio do Divino que 

entra no domínio do ser. Empenhado, porém, em distinguir, na criação, graus diversos 

de espelhamento de Deus, o Doutor Seráfico considera ainda as determinações de 

sombra, imagem e similitude 35  que, em conjunto com o vestígio, completam uma 

hierarquia ontológica. Reunida de princípio a fim sob o acto comum de ser e sob o 

referente comum das suas relações analógicas – Deus –, esta hierarquia ontológica 

estratifica-se segundo os diferentes modos de representação de Deus, segundo as 

diferentes condições às quais se aplicam, segundo os diferentes conhecimentos que 

providenciam, e segundo as diferentes regiões ônticas nas quais se desvelam36.  

Ora, na noção de sombra, Boaventura inscreve todas aquelas criaturas que aludem 

ao Divino de forma “longínqua e confusa” – e assim definimos o seu modo de 

representação –, uma vez que se refere a Deus a partir daquelas propriedades que o 

indiciam como causa em geral, sem indicação do seu tipo de causalidade – e assim 

                                                 
34 Essentialiter, praesentialiter, potentialiter: os três modos segundo os quais Deus é nas suas criaturas 
foram recebendo da história da filosofia medieval interpretações diferenciadas. A formula triádica, 
imputada a São Gregório, mas que, na verdade, encontra a sua raiz na Glossa Ordinaria, tem, de facto, na 
filosofia bonaventuriana, um sentido diverso daquele teria sido consagrado pelo seu mestre, Alexandre de 
Hales, que trata de imputar os três modos, respectivamente, à substância, operação e força divinas, e 
diverso também daquele que Odão de Cluny havia fixado, associando à tripla causalidade a tríade de 
modos segundo os quais Deus se põe nas criaturas. Boaventura, com efeito, não faz corresponder o Ser de 
Deus na criatura por presença à operação, porquanto a presença algures não implica, efectivamente, uma 
acção. E não faz, também, corresponder o ser de Deus na criatura por essência a uma qualquer causa. Cf. 
I Sent., d. 37, p. 1, a. 3, q. 2 (I, 648b-649b); ALEXANDRE DE HALES, Summa Theologica I, p. 1, inq. 1, 
tract. 2, q. 3, tit. 3 (I, 70a-76b); ODÃO DE CLUNY, Quaestiones de Modo Essendi Dei in Creaturis et 
Rerum in Deo, Toulouse 737, 169d; Glossa ordinaria, Canticum Canticorum 5, 17 (PL 113, 
1157b-1157c); GONDRAS, Alexandre-Jean, «L’évolution des questions de la présence de Dieu dans les 
êtres, d’Alexandre de Hàles à saint Bonaventure», 1274 – Année charnière – Mutations et continuités, 
Paris, Éditions du Centre nacional de la recherche scientifique, 1977, pp. 713-722. 
35 Pelo termo «similitude» traduzimos a noção bonaventuriana «similitudo» na sua acepção particular, que 
implica a infusão da graça, e que se distingue, portanto, da ideia de semelhança na sua acepção geral, que 
denota qualquer grau de imitação de Deus pela criatura. 
36  Ainda que já antiga à época de Boaventura, esta tripartição dos entes em vestígios, imagens e 
similitudes, terá sido colhida, na sua formulação e sentido, da filosofia de João de la Rochelle, pelo nosso 
autor: Cf. JOÃO DE LA ROCHELLE, Summa de Anima I, 5, 30; in JOÃO DE LA ROCHELLE, Summa 
de anima, Jacques-Guy Bougerol (éd.), Paris, Vrin, 1995, pp. 98-99. O esclarecimento dos conceitos de 
sombra, vestígio, imagem e similitude, de que nos ocupamos nestas e nas seguintes linhas apoia-se 
directamente na terceira distinção do primeiro livro dos Commentaria in Quatuor Libros Sententiarum: I 
Sent., d. 3, p. 1, a. un., q. 2 (I, 73a-73b). 
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definimos a condição à qual se aplica –, pelo que de Deus manifestam apenas a sua 

unidade criadora, sem discernimento das relações que estão pondo a Trindade e que no 

mundo estão imprimindo o seu dinamismo – e assim definimos o conhecimento que 

providenciam. E, porque toda a realidade criada proclama a sua causa, toda a realidade 

criada pode, justamente, ser considerada como sombra – e, deste modo, definimos por 

fim a região ôntica na qual a sombra se descobre. Nestas linhas se desfia, pois, a 

definição de sombra que Boaventura desenha. A categoria mais ínfima da reflexão do 

Divino merece, porém, do autor, um desenvolvimento insuficiente, deixando-a 

inclusivamente cair em várias das suas passagens, nas quais procura circunscrever os 

múltiplos graus de representação de Deus37 . Contudo, se a sombra designa o real 

enquanto proclama as propriedades comuns de Deus, e se o ser é, por excelência, o 

predicado divino que observa a unidade da sua essência e que está, por conseguinte, 

indiferenciado no seio da Trindade, então, as provas a partir dos sensíveis que 

Boaventura alegara em favor da existência de Deus relevam do domínio da sombra. O 

filósofo franciscano não é explícito, a este respeito, mas os elementos que nos faculta 

para a determinação do significado de sombra mostram-nos que são as sombras que 

testemunham do ser – atributo comum às três pessoas divinas – principial38 e que, nesse 

sentido, evidenciam a existência de Deus. A analogia de proporção, que dá consistência 

ontológica a toda a criatura, converte-se, aqui, pois, em método filosófico de 

perscrutação do Divino. Partindo da criação, desvelando nela o vínculo a Deus que a 

analogia erige, a alma mergulha numa dialéctica ascensional da proporção para 

surpreender a Divindade como significado profundo daquela profusão de signos 

sensíveis que dão pelo nome de “criação”39 . Como sombra, porém, a criação não 

apregoa senão que Deus é e que o seu ser se diz primeiro, eterno, simplicíssimo, 

actualíssimo, perfeitíssimo e uno – atributos que se imputam à substância divina e 

segundo os quais as pessoas divinas se manifestam indistintas umas das outras40. 

                                                 
37 Cf. Perf. ev. I (V, 123b); Brevil. II, 12, 1 (V, 230a-230b); Sc. Chr. IV (V, 24a); Christus mag. 16 (V, 
571b). 
38 Cf. supra p. 89. 
39 Sobre este assunto, cf. BOUGEROL, Jacques-Guy, Introduction à Saint Bonaventure, Paris, Vrin, 1988, 
pp. 145-148.  
40 «Vide igitur ipsum purissimum esse, si potes, et occurrit tibi, quod ipsum non potest cogitari ut ab alio 
acceptum; ac per hoc necessario cogitatur ut omnimode primum, quod nec de nihilo nec de aliquo potest 
esse. Quid enim est per se, si ipsum esse non est per se nec a se? – Occurrit etiam tibi ut carens omnino 
non-esse ac per hoc ut nunquam incipiens, nunquam desinens, sed aeternum – Occurrit etiam tibi ut nullo 
modo in se habens, nisi quod est ipsum esse, ac per hoc ut cum nullo compositum, sed simplicissimum. – 
Occurrit tibi ut nihil habens possibilitatis, quia omne possibile aliquo modo habet aliquid de non-esse, ac 
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Através da noção de vestígio, Boaventura nomeia, por seu turno, a realidade criada, 

enquanto alude a Deus de forma “longínqua, mas distinta” – e assim definimos o seu 

modo de representação –, porquanto se refere ao Divino a partir das propriedades que o 

indiciam, já não como causa geral, mas como sua causa específica: eficiente, formal ou 

exemplar e final – e assim definimos a condição à qual o termo “vestígio” se aplica. Ora, 

uma vez que a tripla causalidade se apropria às três pessoas da Trindade, o 

conhecimento de Deus que o vestígio providencia não é o dos seus atributos comuns, 

enquanto comuns a todas as pessoas trinitárias, mas o dos atributos apropriados que, 

pertencendo em rigor à essência divina, se podem predicar, diferenciadamente, do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo, na medida em que provêem à clarificação das propriedades 

incomunicáveis de cada um. Toda a realidade criada, da mais material à mais espiritual 

criatura, cabe, segundo Boaventura, debaixo da categoria de vestígio, tal como na de 

sombra. Quer isto dizer que tudo quanto foi criado recebeu, no acto de criação, não 

apenas o selo obscuro da Divindade criadora, mas a impressão viva do dinamismo 

intradivino. Aquele que é um dos mais sagrados mistérios do cristianismo – a 

Trindade – converte-se, no âmbito da espiritualidade franciscana de Boaventura, no 

revelado de todas as criaturas, sem que, no entanto, abandone o seu segredo, 

ocultando-se, de facto, no mesmo movimento da sua automanifestação, sob os véus 

sensíveis da materialidade criada41. Pode, à primeira vista, parecer estranho que aquele 

que é, em rigor, vestígio do Verbo divino – porquanto a criatura se firma como 

expressão proferida no tempo e no espaço, que imita a expressão interiormente gerada – 

se faça representação das três pessoas, e não apenas da segunda pessoa da Trindade. Na 

realidade, ao conformar-se à causa exemplar, que se apropriara ao Filho, é a toda a 

Trindade que a criatura se conforma. É que, como no Verbo se espelha a Divindade 

inteira – na sua infinita fecundidade produtora das divinas hipóstases e da multidão das 

coisas criadas –, a imitação do Verbo compreende, em si mesma, a imitação de todo o 

dinamismo inter-trinitário. Por via desta analogia, que aqui estrutura o carácter 

ontológico do vestígio, permite-se, então, uma vez mais, retraçar a Divindade a partir da 

                                                                                                                                               
per hoc ut summe actualissimum. Occurrit ut nihil habens defectibilitatis, ac per hoc ut perfectissimum. 
Occurrit postremo ut nihil habens diversificationis, ac per hoc ut summe unum.» (Itin. V, 5; V, 309a). 
41 A ideia de uma revelação do Divino, que é simultâneo velamento de Deus na multiplicidade criada, 
encontra na figura do Pseudo-Dionísio Areopagita, não apenas o mentor, mas a fonte directa da qual 
Boaventura se serve: «Dicit ergo, quod luna est manifestatio temporum et per modum signationis; et hoc 
est in Ecclesia per symbola; quia ‘aliter non est possibile, nobis lucere divinum radium, nisi varietate 
sacrorum velaminum anagogice circumvelatum’, secundum Dionysium.» (Hexaem. XX, 14; V, 
427b-428a; citação de PSEUDO-DIONÍSIO, De coelesti hierarchia I, 2; PG 3, 121c-121d). 
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criação, sob um olhar no entanto mais penetrante, que pressente, desde já, a pluralidade 

que o Divino comporta. 

Um breve relance sobre as definições de imagem e similitude – porque destes 

conceitos nos ocuparemos mais adiante – mostra-nos que, contrariamente às noções de 

vestígio e de sombra, aplicáveis à totalidade criada, tais categorias são reservadas a 

domínios bem específicos da criação. Senão, vejamos: só a criatura racional recebe, em 

rigor, sob a pena do Doutor Seráfico, a designação de imagem, não obstante o termo 

ocorrer, por vezes, na sua acepção geral, para nomear qualquer espelhamento de Deus. 

E a razão pela qual só a criatura racional recebe, em rigor, a designação de imagem, é 

porque a imagem representa Deus de forma “próxima e distinta”, o que significa que, 

por ela, se dão a conhecer as propriedades de cada uma das pessoas da Trindade. 

Referindo-se a Deus a partir das suas condições – memória, entendimento e vontade –, a 

imagem não acolhe apenas o traço da Trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, mas o 

impulso vital de o conhecer e amar. E é por isso que, na imagem, o Divino não se deixa 

simplesmente aludir como causa, mas, simultaneamente, como objecto. Na criatura 

racional, que é vestígio, como todas as criaturas, e que é imagem, como só ela pode ser, 

conflui, de resto, a expressão de Deus e o núcleo interpretativo que, nas expressões 

proliferadas, lê a Divindade expressada. A similitude encerra, neste contexto, um 

sentido preciso, que se conforma somente às criaturas racionais deiformes, isto é, 

àquelas criaturas que, em virtude da sua reformação pela graça divina, logram de uma 

mais perfeita assimilação a Deus, a quem se referem como dom sobrenatural infuso42. 

Cada grau de analogia supõe, assim, como observámos, os graus inferiores, pelo 

que a imagem integra, em si, a referência a Deus como vestígio, e o vestígio a referência 

a Deus como sombra. De grau em grau, eleva-se, com efeito, uma escada que se apoia 

no mais ténue rastro da Divindade, a partir do qual nada se induz senão a sua existência 

e os seus predicados comuns, e que culmina na intensa reverberação do Divino na 

criatura racional, por via do dom que Deus lhe infunde, e a partir do qual a criatura 

devém capaz de Deus43. No movimento da descrição de tais graus, um instante fulcral 

de inversão de perspectiva se surpreende, porém, entre o vestígio e a imagem. Na 

imagem e na similitude, de facto, o ritmo da processão dos diversos sinais divinos 
                                                 
42 «[…] in quantum similitudo, comparatur ad Deum ut ad donum infusum.» (Sc. Chr. IV; V, 24a). 
43 «[…] ita quod ratio vestigii reperitur in omnibus creaturis, ratio imaginis in solis intellectualibus seu 
spiritibus rationalibus, ratio similitudinis in solis deiformibus; ex quibus quasi per quosdam scalares 
gradus intellectus humanus natus est gradatim ascendere in summum principium, quod est Deus.» (Brevil. 
II, 12; V, 230a). 
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recurva-se na redução dessa pluralidade de expressões à unidade de sentido que as 

atravessa, ou seja, a Deus. A sombra e o vestígio abrem, certamente, a via desta 

conversão ao Divino, mas, por si próprias, inscrevem-se no fulgor multiplicante da 

manifestação divina, requerendo a criatura racional para as referir a Deus como sentido 

último da sua existência, visto que dele são signos. Quer isto dizer que, ao passo que o 

vestígio assinala a dimensão prototípica da Divindade, dirigindo-se a um passado 

imemorial que é, em verdade, intemporal, e que é Deus como princípio criador, a 

imagem assinala a dimensão final do Divino, enquanto destino derradeiro, e, por 

conseguinte, motor da sua memória, do seu entendimento e da sua vontade44.  

Não bastou, no entanto, a Boaventura, e não nos bastará a nós, certamente, afirmar 

que toda a criação é vestígio de Deus e, nesse sentido, que o dinamismo trinitário se 

encontra expresso por toda a criação. O levantamento de todos os atributos divinos 

decifráveis através dos vários aspectos e actividades das criaturas torna-se, para o autor, 

não apenas uma das tarefas especulativas que chama para a sua filosofia, mas a 

metodologia eleita para o progresso do seu pensamento e para a construção da sua 

concepção de mundo e de Deus. De obra para obra, os vestígios retratados vão, então, 

avolumando-se, sem nunca chegarem a constituir uma grelha fixa, que os organize e os 

enquadre, na sua totalidade. Ensaiam-se, é certo, elencos completos das representações 

visíveis da invisível Divindade, mas Boaventura submete-os a sucessivas remodelações, 

ou a renovados pontos de partida e perspectiva, que nos impedem de identificar, nos 

seus textos, um quadro único capaz de encerrar, na íntegra, os múltiplos vestígios que 

relevou da criação ao longo da sua vida de filósofo e pregador. Isto não significa, porém, 

que a análise bonaventuriana devenha, a este respeito, assistemática ou parcial, pois que, 

no universo particular de cada obra, Boaventura esforça-se, de facto, por nos munir de 

uma visão panóptica da linguagem criatural que nos fala de Deus. Relembremos, por 

exemplo, que, na argumentação de De reductione artium ad theologiam, um conjunto 

abrangente e ordenado de vestígios vem a lume, mas sob a perspectiva singular de cada 

uma das ciências que os investiga. Já nas Collationes in Hexaëmeron, Boaventura 

registara, de forma exaustiva, todos os vestígios criados da processão intradivina, 

detendo-se, no entanto, na enumeração e descrição dos diferentes modos de geração 

                                                 
44 «[...] cum omnes creaturae respectum habeant et dependentiam ad suum Creatorem, tripliciter ad ipsum 
comparari possunt, scilicet aut sicut ad principium creativum, aut sicut ad obiectum motivum, aut sicut ad 
donum inhabitativum.» (Brevil. II, 12; V, 230a). 
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entre as criaturas45. Mas, provavelmente, o mais englobante quadro de listagem dos 

vestígios encontra-se documentado em Itinerarium mentis in Deum, visto que, aqui, 

Boaventura abandona, em grande medida, a atenção particular às criaturas para partir, 

antes, das estruturas e predicados gerais que capta da totalidade da criação46: razão pela 

qual consideraremos esta obra o suporte da nossa incursão pelos vestígios de Deus. 

Contudo, se cada obra, individualmente considerada, constitui uma sistematização 

acabada da pluralidade de vestígios no mundo, a comparação entre os diversos sistemas 

e, portanto, entre as diferentes obras, vai denunciando as insuficiências de cada uma das 

totalidades reconstituídas, em virtude da ausência de uma exacta correspondência entre 

elas. A pluralidade de totalidades que assim sobrevém parece contudo atestar, não tanto 

a favor de uma assistematicidade de defeito, mas de uma multiplicação por convicção 

das vias de especulação da Divindade, consonante com a profusão de vestígios sempre 

dispostos a novos agrupamentos e ordenações, porque, em rigor, todos eles se unificam 

essencialmente pelo ser que são na mente divina. 

Acompanhando então a par e passo o texto de Itinerarium mentis in Deum, 

desvendamos dois procedimentos paralelos para o levantamento dos vestígios 

mundanos e das respectivas inscrições da Trindade neles: o primeiro, a partir dos modos 

segundo os quais as criaturas se apresentam, e o segundo, a partir das suas propriedades 

gerais enquanto criaturas. Diferentes nos seus pontos de partida, que o mesmo é dizer, 

nos dois ângulos de perspectivação e agrupamento do real, ambas as vias conduzem ao 

discernimento da Trindade, não ainda através da apreensão das propriedades que 

verdadeiramente distinguem as três pessoas divinas, mas através dos predicados comuns 

da Divindade que se distribuem, todavia, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, de forma a 

clarificá-la perante a mente humana. São eles: o poder – apropriável ao Pai –, a 

sabedoria – apropriável ao Filho – e a bondade – apropriável ao Espírito Santo. Ora, o 

poder, a sabedoria e a bondade divinas constituem, em rigor, predicados da substância 

divina e, nesse sentido, estendem-se por igual às três pessoas da Trindade. As afinidades 

que, no entanto, estes atributos respectivamente celebram com a causa eficiente, a causa 

exemplar e a causa final, permite-lhes a sua apropriação diferenciada a cada uma das 

                                                 
45 Hexaem. XI, 13-25 (V, 382a-384b).  
46  Itin. I, 11-15 (V, 298b-299b). O primeiro e o segundo capítulos de Itinerarium mentis in Deum 
dedicam-se, com efeito, e conforme Boaventura adianta no seu prólogo, à apresentação e perscrutação dos 
vestígios do Divino. Em verdade, porém, os primeiros parágrafos do primeiro capítulo da obra congregam 
uma introdução específica à totalidade da peregrinação rumo a Deus; e o segundo capítulo trata menos 
dos vestígios em si mesmos do que do modo como a alma os apreende: Itin. II, 1-13 (V, 296a-299a). 
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pessoas divinas, uma vez que os nomes apropriados designam, segundo vimos, o Divino 

como causa una, mas, ao mesmo tempo, distinta, em consonância com o triplo modo de 

causalidade47. De facto, o poder descreve a causa eficiente como força principial ou 

originante e apropria-se ao Pai, porque é ele a primazia fecunda que, não tendo sido 

gerada, gera a partir de si o Filho e, com ele, espira o Espírito Santo. A sabedoria, por 

seu turno, descreve a causa exemplar enquanto modelo a partir do qual toda a criação se 

organiza, e apropria-se ao Filho enquanto semelhança expressa, na qual o Pai se 

conhece. Por último, a bondade descreve a causa final, porque para o sumo bem se 

encaminham todas as criaturas racionais e, por via destas, todas as restantes criaturas, e 

apropria-se ao Espírito Santo, enquanto exalação livre e generosa do amor mutuamente 

nutrido entre Pai e Filho48. 

Traçado o esquema que interliga os nomes apropriados – “poder”, “sabedoria” e 

“bondade” – a cada um dos três tipos de causalidade que Boaventura recupera para a 

sua filosofia – eficiente, exemplar e final –, e a cada uma das três pessoas da Trindade – 

Pai, Filho e Espírito Santo –, vejamos como aqueles predicados se desvendam no seio 

da criação. No primeiro procedimento que o Doutor Seráfico adopta para o 

levantamento e recondução dos vestígios até à Trindade, distinguem-se, desde logo, três 

modos: o primeiro aprecia as coisas em si mesmas; o segundo aprecia as coisas na sua 

origem sucessão e termo; e o terceiro modo aprecia as coisas no escalonamento do ser, 

dividindo-as entre aquelas que existem, aquelas que existem e vivem, e aquelas que 

existem vivem e entendem. E, em todas estas inspecções, quer elas relevem da 

contemplação, como no primeiro caso, ou da fé, como no segundo caso, ou do 

raciocínio, como no terceiro, vislumbra-se sempre um padrão triádico na criação que, 

em uníssono, manifesta a Trindade divina49. 

Pela contemplação das criaturas nas suas estruturas essenciais surpreende-se, de 

facto, na multiplicidade de criaturas, a tripla regra que Deus em todas elas imprime, a 

saber, a medida, o número e o peso. O tema surge a Boaventura, é certo, da revelação 

das Sagradas Escrituras, mais particularmente, daquela passagem que afirma sem 

hesitações – “Tu, porém, fizeste tudo com medida, número e peso”50 –, mas a sua 

entrada no domínio da reflexão teológico-filosófica estava já consagrada, em definitivo, 
                                                 
47 Sobre os nomes apropriados, cf. supra p. 106. 
48 Brevil. II, 6 (V, 224a-224b). 
49 Itin. I, 11-13 (V, 298b-299a). 
50 Sb. 11, 20. 
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pela obra de Agostinho, constituindo-se, desde então, como matéria comum de diversas 

visões de mundo, até Pascal51. E se o platonismo medieval, que não esconde o seu 

fundo pitagórico, foi, com naturalidade, mais permeável a este espírito de 

matematização do real, Tomás de Aquino, cujo aristotelismo e temperada desconfiança 

na filosofia de Platão se lhe reconhecem52, não foi indiferente à questão, integrando-a 

no seu debate em torno da natureza do real e da bondade divina53. Na filosofia de 

Boaventura, porém, a tríade “medida, número e peso” enquadra-se, perfeitamente, na 

sua visão trinitária do universo, e concretiza, de forma decisiva, a ideia de uma 

expressão da Trindade na pluralidade criada, dando assim substância e fôlego às teses 

fundamentais do seu pensamento. Ora, o poder, a sabedoria e a bondade divinas reluzem 

nesta tripla caracterização interna das criaturas, porque a medida, que a delimita e faz de 

cada uma delas uma unidade, exprime o poder divino que as traz à concretude da 

existência; o número, pelo qual as criaturas se constituem numa proporção interna de 

diversas partes, exprime a sabedoria divina que está, de resto, regrando essa disposição 

interior; o peso, que incute nas criaturas um determinado pendor, exprime a causa final 

como destino para o qual se inclina toda a criação. Desta primeira trindade “mensura, 

numerus et pondus”, deduz entretanto Boaventura as trindades, que Agostinho e o 

Pseudo-Dionísio haviam já relevado da criação e enumerado nas suas respectivas obras: 

“modus, species et ordo”54 e “substantia, virtus et operatio”55. Apesar das diferentes 

designações, a correspondência entre termos é, como sublinha Boaventura, exacta, e o 

referente último, o mesmo: o poder, a sabedoria e a bondade divinas. De facto, o modo 

de um ente delimita-o na sua singularidade, estando, portanto, dado pela sua medida, e 

compara-se a Deus na infinitude do seu poder. A species, que, com propriedade, se 

deixa traduzir por beleza, irrompe, por seu turno, da organização interna do ente, ou do 

seu número, e compara-se a Deus enquanto suprema sabedoria. E a ordem designa a 

orientação do ente para o seu fim, como ponto de gravidade para o qual conflui pelo seu 

                                                 
51  «The phrase in measure, number, and weight, however is borrowed from Wisd, 11:21, where is 
described the principle of the Lord’s Creation (quoted by almost every Christian author between 
Augustine and Pascal writing about the importance of mathematics).» (HØYRUP, Jens, In measure, 
number, and weight. Studies in mathematics and culture, Albany, State University of New York Press, 
1994, p. XV). 
52 Para o confirmamos, basta-nos, por exemplo, rever as seguintes páginas: TOMÁS DE AQUINO, 
Summa Theologiae I, q. 84, a. 1 (V, 313a-315b). 
53 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I, q. 5 (IV, 56a-65b). 
54 AGOSTINHO, De natura boni 3 (CSEL 25/2, 856); IDEM, De Trinitate VI, 10, 12 (CCSL 50, 242). 
55 PSEUDO-DIONÍSIO, De coelesti hierarchia XI, 2 (PG 3, 284d-285a). 
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peso natural, referindo-se pois a Deus como suma bondade universalmente desejável. Já 

em torno da trindade “substância, virtude e operação”, as explicações de Boaventura 

escasseiam, e a fonte que o inspira – De Coelesti Hierarchia – não é, a este respeito, 

mais explícita. O seu sentido, contudo, harmoniza-se com o das tríades precedentes e, 

em profundidade, com o sentido da divina Trindade. É que, tal como o Filho procede do 

Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, a virtude deriva da substância, e, da 

unidade da substância com a virtude, ou eficácia, emerge a operação. Por isso, se cada 

elemento da tríade prenuncia, por si só, uma das pessoas divinas através das suas 

apropriações, a relação entre elas espelha, por sua vez, o dinamismo no qual as pessoas 

divinas se constituem como distintas, o que exemplifica a combinação bonaventuriana 

da analogia de proporção (de imagem a modelo) com a analogia de proporcionalidade 

(entre dois ou mais pares de termos ou duas ou mais comparações)56.  

Se deslocarmos o nosso olhar da estrutura intrínseca da criatura para o ritmo geral 

que compassa toda a criação, desvela-se, também aí, um esquema ternário – composto 

de origem, decurso e termo – consonante com a Trindade que nele se manifesta. E, deste 

modo, se explana o segundo modo de indagação do Divino através dos vestígios. Ora, a 

convocação específica da fé neste passo decisivo da contemplação de Deus não deixa de 

ser, à primeira vista, desconcertante, quando, em momentos anteriores da sua obra, 

Boaventura fizera assentar todo o conhecimento da Trindade sobre o pilar da crença57. 

De facto, uma vez que todo o vestígio traz consigo o reflexo da Trindade, todo o 

exercício hermenêutico que reconduz a criação aos nomes apropriados às três pessoas 

divinas, parece requerer a fé para a persecução do seu fim. A desarticulação de posições 

dissolve-se, contudo, se atendermos ao facto de que só na recondução da criação à 

Trindade se reivindica um acto de fé, pelo que a leitura imanente das criaturas – que 

descobre, por exemplo, a sua medida, o seu número e o seu peso, ainda sem a 

comparação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo o dispensa, em rigor. Já o levantamento 

da tríade que aqui se discute, pelo contrário, suplica um voto de fé, para que a profusão 

                                                 
56 Toda a nossa exposição das tríades depostas no mundo se apoia, directamente, no texto de Itinerarium 
mentis in Deum: Itin. I, 11 (V, 298b). O carácter elíptico desta passagem exige-nos, no entanto, o 
confronto com outras passagens da obra bonaventuriana: I Sent., d. 3, p. 1, dub. 3 (I, 78b-79b); Hexaem. 
II, 21-26 (V, 340a-340b); M. Trin. I, 2 (V, 54b). Leonard Bowen, Étienne Gilson e Léon Cornet dão ainda 
um importante contributo no esclarecimento desta passagem: cf. BOWEN, Leonard, «The Cosmic 
Exemplarism of Bonaventure», The Jounal of Religion 55 (Chicago, 1975), pp. 186-187; GILSON, 
Étienne, La Philosophie de Saint Bonaventure, p. 172; CORNET, Léon, «Pondus, numerus, mensura (Itin. 
I, 11)», Bonaventuriana. Miscellanea in onore di Jacques-Guy Bougerol, Roma, Antonianum, 1988, pp. 
297-310. 
57 Cf. supra p. 96, n. 29. 
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de criaturas e tempos seja lida, não como uma sucessão aleatória e infinda, mas como 

uma história que, enquanto tal, se provê de um começo, de um rumo e de um fim. E é 

nesta trindade de etapas que reluz, então, o poder, a sabedoria e a bondade divinas, 

porque a origem canta o poder divino que retirou do nada a criação, o decurso das 

criaturas, ou a sua evolução pelo tempo, apregoa a divina sabedoria ou providência que 

as orienta, e o termo da criação manifesta a bondade ou justiça de Deus, na qual todo o 

movimento se aquieta58. 

Dos três escalonamentos tripartidos das criaturas extrai, entretanto, Boaventura, 

mais uma tríade observável na criação, cuja contemplação instaura o terceiro modo de 

inspecção dos vestígios. O método aqui em prática é, não apenas simples, mas 

inteiramente sustentado pelo seu argumento ex pietate: trata-se, pois, de classificar 

qualitativamente as criaturas e de atribuir a Deus as suas melhores propriedades59. Com 

isto, imputa-se à Divindade existência, vida e entendimento, porque as criaturas que 

existem, vivem e entendem são superiores àquelas que apenas vivem e existem, e estas 

superiores às que apenas existem; imputa-se-lhe, ainda, a espiritualidade sem 

corporeidade, porque as criaturas apenas espirituais são superiores às criaturas 

espirituais e corpóreas, e estas superiores às apenas corpóreas; e imputa-se-lhe a 

imutabilidade e incorruptibilidade, porque as criaturas imutáveis e incorruptíveis (tais 

como os corpos supra-celestiais, segundo a teoria aristotélica vigente na altura) são 

superiores às criaturas mutáveis e incorruptíveis (como os corpos celestiais), e estas 

superiores, por sua vez, às criaturas mutáveis e corruptíveis (como os corpos terrestres). 

Em síntese: Deus transparece através dos seus vestígios como existente, vivente e 

inteligente, como puramente espiritual, e como imutável e incorruptível. A simetria que 

une todos estes predicados ao poder, sabedoria e bondade divinas afigura-se a 

Boaventura de tal maneira óbvia que o autor se escusa a apresentar os fios com que a 

cose. Por nós, e em sintonia com o espírito da obra do Doutor Seráfico, vislumbramos 

na primeira tríade o simples desdobramento explicativo da segunda, porque a 

omnipotência acumula numa unidade, os três actos que se disseminam pela criação – 

existir, viver, inteligir –; a perfeita sabedoria é aquela que se depura de todo o sensível 

                                                 
58 Itin. I, 12 (V, 298b). 
59 Sobre o argumento ex pietate, que exigia que de Deus se pensasse altíssima e piissimamente, cf. supra 
pp. 99 e ss.. 
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para se fixar no espiritual; e a suprema bondade, por fim, não seria suprema se não fosse 

imutável e incorruptível, garante, por conseguinte, da paz eterna das almas60. 

No âmbito da primeira etapa de Itinerarium mentis in Deum, o levantamento dos 

vestígios da criação não cessa nestes passos. Boaventura trata ainda de despertar nas 

sete propriedades das criaturas, enquanto tais, testemunhos vivos da Trindade, nas suas 

apropriações. Origem, magnitude, multiplicidade, beleza, plenitude, operação e ordem: 

em todas estas condições vai o filósofo vislumbrando uma estrutura triádica redutível 

àquelas três apropriações das pessoas divinas61. Pelo meio, o esquema hilemórfico do 

real é, uma vez mais, aludido, e, desta vez, saturado de sentido metafísico, fazendo-se 

denotar a trindade do poder, da sabedoria e da bondade pela trindade de matéria, forma 

e força [virtus]62. A mesma tríade despontara já nos Commentaria in Quatuor Libros 

Sententiarum, substituindo-se, dessa feita, o termo “virtus” pelo de “compositio”63. E, 

sendo embora distintos nos seus sentidos imediatos – no primeiro sublinha-se uma 

actividade, ao passo que o segundo remete directamente para uma união –, a dualidade 

de conceitos não resulta numa diferença irredutível no interior das trindades em que se 

inscrevem: num caso, como no outro, é o dinamismo de conciliação da matéria com a 

forma aquilo que, em verdade, se significa. Ora, a constituição da criatura pela relação 

dinâmica e unitiva de matéria e forma não faz senão repetir, numa escala ínfima, o 

supremo dinamismo inter-trinitário, segundo o qual Pai e Filho se unem em aliança 

amorosa no Espírito Santo. Qualquer que seja, portanto, o ângulo de perspectivação da 

criatura – considerada em si mesma ou comparada a Deus –, a categoria da relação 

define-a inteiramente, quer como imitação do modelo divino, quer como composição de 

matéria e forma. E, se a tensão matéria / forma / composição encontra referente nas 

relações intradivinas, cada um dos termos, separadamente considerados, encontra, 

também, referente ou no Pai, ou no Filho ou no Espírito Santo, por via dos seus 

atributos apropriados. Na matéria, de facto, assinala-se a causa eficiente que a traz à 

existência e radicalmente a opõe ao nada. A forma, que organiza os entes, traz, por seu 

                                                 
60 Itin. I, 13 (V, 298b- 299a). 
61 Itin. I, 14 (V, 299a-299b). Aqui, a filosofia bonaventuriana revela-se profundamente devedora de Hugo 
de São Victor: HUGO DE SÃO VICTOR, Eruditionis didascalicae VII, 1-12 (PL 176, 811c-821b). 
62  «Si enim consideretur quantum in se vel quantum ad se, hoc est, aut quantum ad substantiam 
principiorum; et sic est illa trinitas; materia, forma, compositio […].» (I Sent., d. 3, p. 1, dub. 3; I, 79a). 
63 «Plenitudo autem rerum, secundum quod materia est plena formis secundum rationes seminales; forma 
est plena virtute secundum activam potentiam; virtus est plena effectibus secundum efficientiam, idipsum 
manifeste declarat.» (Itin. I, 14; V, 299a-299b). 
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turno, o vestígio da causa formal que conforma a si tudo quanto foi criado. E, na 

composição, por fim, feita do vínculo de matéria e forma, ressoa a causa final que todas 

as criaturas unirá, sob a égide de um bem supremo por todas elas desejado. 

A inclusão da multiplicidade criada na enumeração dos testemunhos da Trindade 

não deixa, também ela, de ser, à primeira vista, problemática – porque o que parece 

inverter a suprema unidade do Divino está, de facto, exprimindo-a numa certa medida 

de verdade. A profusão de entes lançados na criação explica-se através da própria 

actividade expressiva que a põe na existência. Expresso nos limites da 

espaciotemporalidade, Deus não se manifesta suficientemente numa só criatura64, pois 

que nela não cabe a infinitude do Divino. E, se a uma concepção ordenada do mundo 

repugna a ideia de uma infinitude criada 65 , a diversidade traz, no entanto, um 

espelhamento mais fiel da infinita fecundidade de Deus66. Quando, então, Boaventura 

entrevê, na multiplicidade de substâncias, de figuras ou formas, e de operações – 

segundo a diversidade genérica, especial e individual –, o poder, a sabedoria e a 

bondade divinas, é a fecunda infinitude destes predicados que confirma67, porque o 

poder infinito é causa de muitas coisas, a sabedoria infinita é o exemplar de muitas 

formas, e a bondade infinita é influxo sobre muitas criaturas 68 . Da perfeição da 

expressão ad intra da infinitude divina resultara, com efeito, uma unidade infinita 

coincidente com o seu princípio. Mas, a expressão ad extra da infinitude divina, 

conquanto designa um lançamento da Divindade na visibilidade do real, desdobra-se 

                                                 
64  «Sic etiam summa sapientia er potentia et bonitas, licet sint unum, quia tamen non sufficienter 
manifestantur per unum effectum; ideo diversitatem inferunt in effectibus causatis ab ipsa.» (M. Trin. II, 1; 
V, 63b). 
65 «Secunda propositio est ista. Impossibile est infinita ordinari. Omnis enim ordo fluit a principio in 
medium, si ergo non est primum, non est ordo; sed duratio mundi sive revolutiones caeli, si sunt infinitae, 
non habent primum: ergo non habent ordinem, ergo una non est ante aliam. Sed hoc est falsum: restat 
ergo, quod habeant primum.» (II Sent., d. 1, p. 1, a. 1, q. 2; II, 21a). Este mesmo argumento serve a recusa 
da eternidade do mundo, a qual significaria uma certa ausência de princípio, meio e fim e, nesse sentido, 
uma ausência de ordem mundana. 
66 «Propter ergo immensitatem infinita potest, sed propter immensitatis manifestationem multa de suis 
thesauris profert, non omnia, quia effectus non potest aequari virtuti ipsius primae causae.» (II Sent., d. 1, 
p. 2, a. 1, q. 1; II, 40a-40b). 
67 «Multitudo vero rerum secundum diversitatem generalem, specialem et individualem in substantia, in 
forma seu figura et efficacia ultra omnem humanam aestimationem, manifeste trium praedictarum 
conditionum in Deo immensitatem insinuat et ostendit.» (Itin. I, 14; V, 299a). 
68 Esta tese bonaventuriana, segundo a qual a multiplicidade é expressão corpórea da infinitude divina, 
recebe, nas palavras de Manuel Costa Freitas, uma bela formulação: «Daqui a enorme multiplicidade e 
variedade de seres como que tentativa impossível de exprimir, multiplicando-se, a riqueza inexaurível da 
unidade simplicíssima de Deus.» (COSTA FREITAS, Manuel, «S. Boaventura e o simbolismo 
metafísico-religioso do mundo sensível», Didaskalia. Revista da Faculdade de Teologia de Lisboa 6 
(1976, Lisboa), p. 36). 
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numa diversidade de criaturas, em que cada uma e todas no seu conjunto oferecem aos 

órgãos sensórios um simulacro de Deus. 

Tem ainda particular relevo a reiteração da beleza e da ordem no conjunto das 

propriedades das criaturas que proclamam a divina Trindade. Beleza e ordem, que, em 

passos anteriores, haviam conotado, respectivamente, a sabedoria e a bondade de Deus69, 

duplicam-se neste novo rol para prenunciar, cada uma delas, a Trindade inteira de Pai, 

Filho e Espírito Santo. E, se o termo “pulcritudo”, que aqui se traduz por “beleza”, 

diverge, na sintaxe, do termo “species”, que se havia traduzido também por “beleza”, a 

dissensão não parece suficiente para firmarmos, a este propósito, uma efectiva 

discrepância entre ambos os conceitos. Na verdade, a hesitação que coloca a beleza, ora 

na esteira do Filho, ora na esteira da Trindade como tal, reflecte a própria concepção 

bonaventuriana do Divino, tal como a descrevemos anteriormente70. A especificidade 

destes atributos que, atravessando a totalidade do real, exprimem, ora uma das pessoas 

da Trindade, ora a Trindade no seu conjunto de três pessoas, merece-nos, portanto, uma 

atenção redobrada e um capítulo específico71.  

Do que até ao momento pudemos apurar, releva-se, em particular, a raiz e a 

configuração trinitárias de todo o real, que o tornam contíguo da realidade divina, da 

qual é, afinal, efeito. A relação de exemplaridade e participação que entrelaça a 

Trindade criadora e a criatura explica, com efeito, a afinidade entre ambas e a razão pela 

qual o selo trinitário se imprime na totalidade da criação. Ora, uma afinidade entre 

exemplar e imitação define-se, propriamente, como analogia de proporção. Por isso, e 

no espírito da filosofia bonaventuriana, poderemos encontrar na criação múltiplas 

trindades analógicas ou, se quisermos, a partir de uma leitura englobante do universo, 

uma imensa trindade relativa, que tem por pólo de referência, ou modelo, a infinita 

Trindade divina72. Deste modo apreciado, o mundo não joga na simples contraposição 

                                                 
69 Cf. supra p. 238. 
70 Cf. supra Primeira Parte. 
71 Cf. infra subcapítulo II.2. 
72 O sentido de Itinerarium mentis in Deum aponta, de facto, para uma leitura particularizada das criaturas. 
A sua nobreza e dignidade próprias permitem, efectivamente, descobrir na sua individualidade o traço da 
Trindade. Não obstante, é na contemplação do todo que Boaventura deposita a sua confiança para o 
desvelamento da representação mais nítida do Divino. Neste contexto, compara o Universo a um poema 
cuja verdadeira beleza apenas se descobre, por inteiro, na sua leitura completa: «Sic igitur totus iste 
mundus ordinatissimo decursu a Scriptura describitur procedere a principio usque ad finem, ad modum 
cuiusdam pulcherrimi carminis ordinati, ubi potest quis speculari secundum decursum temporis 
varietatem, multiplicitatem et aequitatem, ordinem, rectitudinem et pulcritudinem multorum divinorum 
iudiciorum, procedentium a sapientia Dei gubernante mundum.» (Brevil., prol. 2; V, 204b). 
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ao Divino, tal como os transcendentais disjuntivos poderiam fazer supor: posterior e 

anterior, causado e incausado, possível e necessário, relativo e absoluto, imperfeito e 

perfeito, ser para outro e ser para si, ser por participação e ser por essência, potencial e 

actual, composto e simples, mutável e imutável73. E, se, à primeira vista, todos estes 

pares parecem radicalizar a dicotomia entre Deus e a criatura, eles estão, na verdade, a 

reconduzir o criado ao incriado, descobrindo na indigência daquele a necessidade deste 

e unindo-os, portanto, numa relação de causalidade que faz da criação, não apenas o 

produto da força divina, mas o testemunho vivo de Deus. Muito distante de um 

contraponto que antagoniza com o Divino, o mundo torna-se, assim, o lugar próprio da 

confluência de Deus com a criatura. Sacralizada pela incessante presença do Divino, a 

Natureza que vem descrita na obra de Boaventura materializa a sabedoria do Verbo, 

revelando-a e, ao revelá-la, revelando todo o dinamismo trinitário que nela 

perfeitamente se exprimira.  

Sob a teoria do vestígio, que prescreve que o todo criado seja, em certa e em 

diversas medidas, espelho da Trindade, o mundo bonaventuriano deixa-se, 

convenientemente caracterizar como uma “floresta de símbolos”74, segundo a expressão 

de Étienne Gilson. No seio da filosofia bonaventuriana, o mundo abre-se, de facto, à 

transcendência como seu significado profundo, porque enquanto produto de uma 

auto-expressão divina ad extra, o mundo soergue-se como texto de e sobre Deus, lugar, 

portanto, da manifestação sensível do Divino. Mas, em detrimento do símbolo – 

elemento oriundo da filosofia da linguagem, de que o Pseudo-Areopagita, de resto, se 

apropriou, para referir a constitutiva referência de uma realidade a outra –, Boaventura 

elege noção de “nome metaléptico” [nomen transsumptivum] para descrever a criação: o 

seu sentido não difere, em muito, do sentido do símbolo, mas fixa o domínio da 

referência a uma anterioridade, de que o nome designa, no seu sentido literal, o que lhe 

é posterior75. O discurso metaléptico que, assim, define toda a criação denota, portanto, 

                                                 
73 M. Trin. I, 1 (V, 46b-47b). 
74 GILSON, Étienne, La Philosophie de Saint Bonaventure, p. 63. 
75 «Est autem duplex speculum Trinitatis: unum intellectuale, quod facit intelligere nomina dicta de Deo 
intellectualia; secundum est magis materiale, quod fit per nomina transsumtiva.» (Hexaem. XI, 5; V, 
381a). O uso deste conceito por Boaventura, apesar de recorrente, não vem acompanhado de uma 
definição definitiva, pelo que o aprofundamento do seu significado, tal como aqui o expomos, não pode 
senão atender ao contexto da sua ocorrência dentro da sua obra e dentro da tradição filosófico-literária da 
qual emerge. A tradução de «transsumtio» por «metalepse» vai, de facto, de encontro à origem histórica 
do termo. É Quintiliano quem, pela primeira vez, redige a palavra «transsumtio» para traduzir o termo 
grego «μετάληψις». Já Isidoro de Sevilha esclarece o conceito dentro de uma definição bem precisa que o 
faz sobressair do simples discurso figurativo, em geral, para vir a designar, em particular, a figura de 



 

247 
 

a causa a partir do efeito e comporta, por isso, uma relação essencial ao seu princípio. 

Uma vez que, na criatura, e tal como afirma Chavero Blanco, “ser e significar [Deus, 

acrescentaríamos nós] se identificam”76 e, nesse sentido, toda a criatura diz, a partir 

daquilo que é, o ser divino, a criação está, em si mesma, atravessada por Deus, como 

seu sujeito expressivo e como seu objecto expressado.  

Ora, se encadearmos algumas das teorias que temos vindo a expor com a tese 

segundo a qual o que a criatura é se define a partir da forma que a enforma77, poderemos 

concluir que a luminosidade criada é aquilo que, nas criaturas, as assimila a Deus. 

Senão, vejamos o seguinte desenrolar de premissas: 

a) a forma de uma criatura designa aquilo que a criatura é; 

b) a forma é aquilo que, na criatura, exprime a causa exemplar ou formal que é 

Deus78. 

c) logo, e ao encontro da posição de Chavero Blanco, o que a criatura é exprime 

a causa exemplar. 

Por seu turno, 

d) a luminosidade criada [lumen]79 é, em rigor, a forma que enforma toda e 

qualquer criatura, e por via da qual todas as restantes formas se actualizam 

numa matéria80. 

                                                                                                                                               
estilo que utiliza o nome do consequente para significar o seu antecedente: «Metalepsis tropus a 
praecedente indicans quod sequitur […].» (ISIDORO DE SEVILHA, Etymologiae sive Origines I, 37, 7; 
PL 82, 113b). O verbo «μεταλαμβάνω» integra, de resto, no seu campo semântico, o sentido de «suceder 
a», pelo que o substantivo a ele associado se deixa descrever como sucessor ou comparação a uma 
anterioridade. 
76 «Los seres creados quedan reducidos a su trancendencia significativa. El ser finito se agota significando; 
en él ser y significar se identifican.» (CHAVERO BLANCO, Francisco, «Ser y significar. Aproximación 
al simbolismo bonaventuriano», Thémata 5, (Sevilla, 1988), p. 65). 
77 «[…] forma dicit proximum et immediatum principium essendi […].» (I Sent., d. 3, p. 2, a. 1, q. 3; I 
87a). 
78 É, de resto, essa a tese que sobra da teoria cristã da criação que associa a criação a partir do nada à 
causa eficiente e ao poder divino e a formação à causa formal e à sabedoria divina: Comm. Sp. XI, 18 (VI, 
181a-181b); Comm. Sp. XI, 25 (VI, 183b-184a). Sobre este assunto cf. PERATONER, Alberto, «Forma», 
Dizionario Bonaventuriano, Ernesto Caroli (dir.), Padova, Editrici Francescane, 2008, p. 410; 
BOUGEROL, Jacques-Guy, «Forma», Lexique Saint Bonaventure, p. 71. 
79 De facto, para o esclarecimento da luz criada enquanto forma, Boaventura prefere o termo «lumen» ao 
termo «lux» como comprovam as seguintes passagens da sua obra: «[…] quod lumen […] si nominet illud 
praecise, quod a luce habet ortum, nec est corpus nec corporis defluxus […].» (II Sent., d. 13, a. 3, q. 1; II, 
325b; paráfrase de ARISTÓTELES, De anima, 418b, tal como nos damos conta através da citação que 
Boaventura de Aristóteles faz em IV Sent., d. 10, p. 2, a. 2, q. 1; IV 235a); «[…] non oportet, lumen esse 
corpus, sed sufficit, quod sit forma corporalis.» (II Sent., d. 13, a. 3, q. 1; II, 326b); «[…] lux in aëre non 
est corpus, sed proprietas corporis.» (I Sent., d. 19, p. 2, dub. 4; I, 366b). 
80 Tese aduzida nas pp. 195 e ss.. 



 

248 
 

Ao coordenarmos esta premissa com a premissa a), depreendemos que: 

e) cada criatura é, em substância, luz criada e tudo aquilo que, por via da sua luz 

própria, se torna. 

Combinando, então, as premissas e) e c), concluímos, por fim, que: 

f) é a luz que, definindo o ser de todas as criaturas, está proporcionando a estas a 

sua capacidade de exprimir o Divino. 

Semelhante ilação poderia, em verdade, extrair-se a partir das premissas b) e d). 

De facto, como a criatura exprime, pela sua forma, a causa exemplar, e a luz criada é 

forma primária que, não apenas enforma todas as criaturas, mas, que, ao fazê-lo, 

promove a actualização das restantes formas, a luz é o vestígio por excelência da 

Divindade que, perpassando por toda a criação, a consagra como testemunho de Deus. 

Não encontramos, no interior da obra de Boaventura, uma declaração que linearmente 

corrobore a consequência teórica que aqui fazemos derivar, excepto quanto se afirma, 

na esteira do Corpus Areopagiticum, que “a luz [e, neste contexto, Boaventura refere-se 

à luz criada] é aquilo que, de entre todas as coisas corpóreas, mais se assemelha à luz 

eterna”81: posição que se confirma, por sua vez, pela atribuição de uma máxima beleza e 

nobreza à natureza luz, que se justifica, com efeito, pelo grau superlativo da sua 

analogia ao Divino82. As teses que, no entanto, aqui articulamos apoiam-se, de forma 

directa, na filosofia do autor franciscano, pelo que a conclusão colhida não só se revela 

congruente, como fundamenta filosoficamente a afeição bonaventuriana pela semântica 

da luz nas suas descrições do mundo, semântica esta que, de outro modo, constituiria 

mero dispositivo poético-retórico do seu discurso. 

A luz faz-se, assim, o termo médio de um silogismo que tem no Criador que 

exprime o seu termo maior, e no ser da criatura que enforma o seu termo menor. Nela 

conflui, de facto, a expressão do Divino, do qual a criatura se diz vestígio, e o ser das 

criaturas, que, tanto mais possuem verdadeiramente o ser, quão mais participem da 

forma da luz. Todos os aspectos e atributos que arvorámos a partir de Itinerarium 

mentis in Deum, e que estavam espelhando a Trindade, reconduzem-se à natureza da luz, 

                                                 
81 «Item, lux inter omnia corporalia maxime assimilatur luci aeternae […].» (II Sent., d. 13, a. 2, q. 2; II, 
319a). A íntima correlação entre a luz criada e o Divino, que aqui se tece, apoia-se directamente da 
filosofia do Pseudo-Areopagita, para quem a luz solar serve de símbolo da Divindade: cf. 
PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 1 (PG 3, 693b- 693c); IDEM, op. cit. IV, 4 (PG 3, 697c-
697d). 
82 «Verum est enim, quod lux, cum sit forma nobilissima inter corporalia, sicut dicunt philosophi et Sancti, 
secundum cuius participationem maiorem et minorem sunt corpora magis et minus entia, est substantialis 
forma.» (II Sent., d. 13, a. 2, q. 2; II, 321a). 
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por via da qual se actualizam na matéria da criação. Sob a acção única da luz, de resto, o 

próprio dinamismo da manifestação de si que, conforme estudámos, dependia da 

dimensão activa da luz impressa na coisa manifestada83, converge no dinamismo de 

manifestação de Deus, porque a luminosidade que nos corpos promove a ostensão 

destes perante a observação do homem é, exactamente, a mesma que com maior fulgor 

revela a luz divina. 

Prolongando, no espaço e no tempo, o dinamismo interno da Divindade, a 

manifestação ad extra não completa, contudo, o movimento da manifestação ad intra, 

que resultara na posição da pluralidade trinitária. A perfeição desta actividade 

primordial rejeita, com efeito, a conjectura segundo a qual o expressionismo divino 

culminaria no acto criador. Vimos já, e aqui voltamos a sublinhar, que a criação não se 

dá pelo cumprimento de um desígnio necessário da natureza difusiva de Deus. E, no 

entanto, a criação emerge. A gratuidade e generosidade desta emergência não se 

acrescenta à difusão, já exaurida no seio do Divino, mas repete-a dentro da escala 

espacial e temporal, pelo que a luz que brilha por toda a criação ou, por outras palavras, 

o exemplar que inteiramente a configura, não é defluxo contínuo daquele esplendor que 

irradiara desde o Pai até ao Filho, mas repetição menor desse dinamismo. Mais radical 

do que a analogia, que reúne as propriedades da criatura aos atributos apropriados do 

Divino, parece ser, de facto, a analogia que associa a actividade criadora à geração do 

Filho pelo Pai; porque, como o Pai se exprime no Filho e o Filho manifesta, por isso 

mesmo, o Pai, Deus exprime-se na criação e a criação manifesta Deus. Na mesma linha, 

portanto, como o Pai luz (do verbo “luzir”) no Filho, Deus reluz na criação. Boaventura 

assim o diz: 

“Deve dizer-se que, porquanto a causa reluz [relucet] no efeito, e a 
sabedoria do artífice se manifesta na obra, Deus, que é o artífice e a causa 
das criaturas, é através delas conhecido.”84 

E reitera: 

“[…] este vestígio [da omnipotência, sabedoria e benevolência divinas] 
reluz [relucet] em todas e cada uma das criaturas […].”85 

                                                 
83 Cf. supra p. 196. 
84 «Dicendum, quod, quia relucet causa in effectu, et sapientia artificis manifestatur in opere, ideo Deus, 
qui est artifex et causa creaturae, per ipsam cognoscitur.» (I Sent., d. 3, p. 1, a. un., q. 2; I, 72a).  
85 «Ex dictis igitur colligi potest, quod Deus-trinitas testatur se ipsum trinum per vestigium omnipotentiae, 
sapientiae et benevolentiae. Et quoniam hoc vestigium relucet in omnibus et singulis creaturis – nulla est 
enim creatura, quae sit omnino expers virtutis, veritatis et bonitatis – manifeste colligitur, quod 
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O dinamismo difusivo da luz que, na sua perfeição, inaugurara uma comunidade 

de identidade entre o princípio e o seu produto (Pai e Filho), está agora, na sua 

reduplicação no acto criador, inaugurando a comunidade de analogia entre a causa e o 

efeito. O prefixo “re-”, de que se faz preceder o verbo “luzir” para designar a revelação 

da luz divina na espessura material das criaturas, remete, como que para o protótipo, 

para a actividade primordial da luz, tal como a função re-presentativa de toda a criatura 

remete para essa presença primeira que a criação está imitando. Esta leitura permite, 

dentro da filosofia bonaventuriana, pôr a tónica na analogia de proporcionalidade ou 

analogia de relações, ainda que esta se inscreva, por seu turno, numa analogia de ordem 

ou analogia entre modelo e cópia. 

A esta luz que permeia toda a criação, Boaventura não receia atribuir o mesmo 

nome que denominara a Divindade – “Lux” –, ressalvando porém que se trata, nesse 

caso, de uma designação analógica que, propriamente, só a Deus pertence86. Tem, de 

facto, pertinência esta transferência do predicado do Divino para a criação, porque, no 

seu dinamismo, a luz criada reproduz efectivamente a actividade intradivina da luz 

eterna. Ao adequar-se à luz divina, como sua causa exemplar, a luz criada diz-se, com 

justiça, lux. E, no entanto, Boaventura oscila entre os termos “lux” e “lumen” para a 

nomear. Este facto seria irrelevante, e os dois termos equivaler-se-iam perfeitamente 

como sinónimos, se o filósofo não tivesse tido o cuidado de os distinguir, relegando o 

conceito de lux para o princípio difusivo e o de lumen para a realidade irradiada a partir 

do princípio. Nesse sentido, teremos de sustentar, com base nos textos bonaventurianos, 

que lux conota a luz criada comparada à causa exemplar, que imita, e lumen (que 

traduzimos por “luminosidade”) denota a luz criada comparada à causa eficiente, da 

qual deriva. Enquanto lumen, com efeito, a luz criada observa-se, não apenas como 

criada a partir da fonte, mas como trânsito, dirigindo-se à matéria para nela se estampar 

e, com a mediação da mente humana que aí a contempla, reflectir o princípio donde 

proveio, à maneira de um raio que, embatendo numa superfície opaca, reverte a direcção 

descensional da sua queda. Afinal, é porque a luz se imprime nos corpos e a eles traz a 

configuração ao Divino que o homem pode reconduzi-los e, com isso, reconduzir-se a si 

próprio a Deus, como adiante veremos. 

                                                                                                                                               
Deus-trinitas manifestat et testificatur se ipsum trinum per universitatem omnium creatorum.» (Tripl. test. 
7; V, 536 b). 
86 Cf. supra p. 112. 
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II.2. Da estrutura estética da criação 

Se quisermos então auscultar, através de Boaventura, a beleza da criação, basta, na 

verdade, seguir a pista que o autor nos havia deixado, aquando da explicitação da beleza 

do Verbo divino: 

“Onde há espelho e imagem e brilho, há necessariamente representação e 
beleza.”87  

Que a criação é espelho e lugar da reluzência da Trindade, tivemos já a 

oportunidade de verificar, pelo que a aplicação desta máxima bonaventuriana nos leva a 

assegurar a beleza de toda a realidade criada, a qual se deduz, afinal, a partir da sua 

natureza especular. Múltiplas são, de facto, as passagens da obra do Doutor Seráfico que 

celebram a beleza da criação e que, nesse sentido, confirmam o belo como um dos 

transcendentais do ser88. Mesmo quando desconsideram, por desconhecimento ou por 

convicção, a autoria bonaventuriana do rascunho de Assis, que expressamente consagra 

o belo como transcendental do ser, os comentadores de Boaventura tendem a defender a 

tese do belo como transcendental do ser, a partir do conjunto disperso das considerações 

estéticas do autor89. A tese não surpreende no conjunto da mundividência do autor 

franciscano, pois que, sendo cada uma das criaturas vestígio de Deus, e sendo a beleza 

um dos predicados divinos, é apenas consequente que a criatura se diga bela por 

imitação da beleza da Divindade90. Sob este ponto de vista, a beleza criada configura-se 

como beleza por participação e atribui-se à criação por analogia com a beleza por 

                                                 
87 «Ubi enim est speculum et imago et candor, necessario est repraesentatio et pulcritudo.» (Hexaem. VI, 
7; V, 362a). Cf. supra p. 161. 
88 «Omne bonum et pulcrum est a Deo bono; sed omnia visibilia bona sunt et pulcra […]» (II Sent., d. 1, p. 
1., a. 2, q. 1; II, 26a); (II Sent., d. 36, a. 2, q. 1; II, 848b). Cf. ainda Itin. II, 10 (V, 302a-302b); «Est enim 
pulchritudo magna in machina mundana […].» (Brevil., prol. 3; V, 205a). A mais incisiva consagração do 
belo como transcendental do ser chega-nos, no entanto, daquele rascunho, cuja data de atribuição a 
Boaventura, por François-Marie Henquinet, é posterior à edição crítica da sua obra: «Respondeo 
dicendum quod istae conditiones fundantur super ens. Addunt enim aliquam rationem. Unde verum, 
unum, bonum, pulcrum praesupponunt intellectum entis in quo communicant […]». (Assise 186, f. 51va; 
Halcour, 65).  
89 É esse o caso de Karl Peter, para quem Boaventura, muito embora não tenha, segundo crê, sancionado 
literalmente a transcendentalidade da beleza, o faz através do espírito de todas as suas interpretações do 
conceito: «Gibt Bonaventura für diesen Grundhalteine einfache Formel? Leider nicht. […] Und es zeigt 
sich die Transzendalität des Schönen: mit dem Sein ist Schönheit gegeben […]. Alles was ist, sofern es ist, 
ist schön.» (PETER, Karl, Die Lehre von der Schönheit nach Bonaventura, Werl, Dietrich Coelde Verlag, 
1964, p. 130). 
90 «[…] omne mutabile reducitur ad immutabile […]. Similiter pulcrum et pulchrius ad pulcherrimum, 
quia non est status in genere speciei et formae, nisi in eo quod est ipsa species per essentiam.» (I Sent., d. 
3, p. 1, dub. 1; I, 78a). 
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essência, que se desvela no seio de Deus. Nestes moldes considerada, a categoria da 

beleza inscreve-se, muito naturalmente, na linhagem platónica a que Agostinho dera 

plena voz: o belo, tal como se manifesta no mundo e no homem, testemunha da suprema 

beleza de Deus, que permanece a primordial e a mais verdadeira instância estética, por 

conformidade com a qual todas as criaturas são belas91.  

Por esta via, a beleza sobrevém à criação como réplica da beleza divina, não a 

designando enquanto seu nome próprio, é certo, mas enquanto nome transferido desde a 

Divindade, à semelhança do que acontece com os atributos da unidade, da verdade e da 

bondade que, nomeando, propriamente e em primeira mão, o Divino, se espraiam na 

totalidade criada que diversamente o imita. A transcendentalidade destas propriedades, 

às quais Boaventura adiciona, sem pejo, o belo, está autorizada pela comunidade 

analógica de Deus com as suas criaturas, que evita a univocidade dos termos na 

ambiguidade da sua aplicação, e a equivocidade dos termos na sua aplicação a 

realidades de certo modo afins.  

Ora, quando relevados da criação, os transcendentais reconduzem-se à sua posição 

na essência divina, apropriados diferenciadamente porém a cada uma das três pessoas 

da Trindade, consoante o tipo de causalidade que exprimem. No caso da beleza, de facto, 

a concertação da diversidade numa unidade, que ressalta de cada criatura, 

individualmente apreciada, e do conjunto de todas as criaturas, como se de um só poema 

se tratasse – afinal, a beleza é aequalitas numerosa –, permite auscultar a beleza da 

sabedoria divina que, assim, e à sua imagem, dispôs toda a criação92. A beleza criada 

refere-se, portanto, a Deus como causa exemplar, e entremostra, por isso, aquele Verbo 

que conjuga, de forma singular, a igualdade relativa ao Pai, de que é imagem, e a 

numerosidade relativa à criação, de que é modelo. No esquema das apropriações divinas, 

a beleza coubera, de facto, ao Filho, pelo que, com naturalidade, a beleza criada se deixa 

dizer, especificamente, como manifestação deste, muito embora não pudesse explicar-se, 

sem o poder que a traz do nada, ou sem a bondade que a faz extravasar do Divino e 

comunicar-se aos homens93. 

                                                 
91 Para Platão, a beleza remetia, como que para o modelo, para a ideia de beleza que, enquanto ideia, não 
estava constrangida à mutabilidade da matéria: Cf. PLATÃO, Hípias Maior, 286d-297b. Agostinho 
transcreve o posicionamento platónico, conferindo às belezas sensíveis o horizonte de uma beleza 
espiritual que se deixa enquadrar, todavia, segundo o hiponense, no próprio Divino, que por ela se predica: 
«[…] tua pulcritudo tu ipse sis […].» (AGOSTINHO, Confessionum IV, 16, 29 (CCSL 27, 54). 
92 Cf. supra p. 243, n. 72. 
93 Assim se parece explicar a seguinte afirmação de Boaventura: «Pulcritudo autem rerum secundum 
varietatem luminum, figurarum et colorum in corporibus simplicibus, mixtis et etiam complexionatis, 
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Se da beleza criada à beleza incriada se desenrola uma analogia de cópia a 

exemplar, esta analogia não confina, em rigor, na imitação de um modelo estático. Pelo 

contrário, a imitação que concede beleza à criação repete o próprio dinamismo de 

filiação que, com propriedade, define o Filho, enquanto pessoa distinta das demais. O 

atributo substancial de beleza apropriara-se, de resto, ao Verbo divino para que o desse 

a pensar enquanto duplo que perfeitamente iguala o princípio, e o confirmasse, na sua 

individualidade, como pura relação ao primeiro. A beleza que, deposta no mundo, 

replica a beleza do Filho, não pode deixar de reproduzir este dinamismo de referência à 

anterioridade que, na Trindade, a definira. Distendida no círculo da criação, a beleza 

celebra, pois, o arquétipo divino de todo o criado, animando-o pelo mesmo dinamismo 

primordial que eternamente vivificara o vínculo inter-trinitário do Verbo com o Pai. Na 

relação a Deus, a criação recapitula, na sua medida e no seu tempo, o alento de igualar o 

seu princípio – alento este que, ali, se fizera perpétuo dinamismo eternamente 

consumado, mas que, aqui, se faz esforço e mutação dentro de um processo de gradual 

assimilação ao Divino. E, ainda que, no vigor deste alento próprio, a criatura não 

alcance, em virtude da sua imersão nas condições da espaciotemporalidade, a perfeita 

identidade com o seu exemplar, dele se aproxima por analogia. Tal como a semelhança 

do Verbo por comparação ao Pai é, no Verbo, razão de beleza, a semelhança da criação 

por comparação a Deus é, na criação, razão de beleza. Mais uma vez, portanto, a 

analogia de ordem esconde uma analogia de proporcionalidade que compara duas 

relações – a do Filho com o Pai e a da criação com Deus – entrelaçadas, porém, numa 

ordem de causa e efeito. 

A beleza que começara a despontar da imanência do universo criado, através da 

sua multiplicidade e organização internas, e que se desvelara, depois, subordinada a 

uma beleza primeira e divina de que se faz cópia ou participação, confessa-se, por fim, 

como o próprio dinamismo universal do espelhamento da Divindade ou, por outras 

palavras, da adequação de todas as criaturas à causa exemplar. É certo que este mesmo 

dinamismo tem na relação trinitária entre Pai e Filho o exemplar do qual participa, pelo 

que a tese segundo a qual a beleza da criação deriva da própria igualdade que, em certa 

medida, alcança perante o modelo divino não refuta, mas antes subsume, aqueloutra tese 

que radica a beleza criada na beleza exemplar. Por sua vez, as duas teses conjugadas 

não invalidam a beleza da criação, conforme ela se deixa observar por dentro, a partir da 
                                                                                                                                               
sicut in corporibus caelestibus et mineralibus, sicut lapidibus et metallis, plantis et animalibus, tria 
praedicta [potentia, sapientia, bonitas] evidenter proclamat.» (Itin. I, 14; V, 299a). 
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harmonia das partes e do ritmo dos tempos, mas concedem-lhe antes o seu fundamento 

metafísico, porque, na verdade, essa igualdade numerosa que organiza a estrutura 

interna do mundo está reflectindo a igualdade numerosa do seu princípio94. De facto, a 

universal consonância que alinha, numa surpreendente unidade de conjunto ou cadência, 

a profusão de entes criados, e a partir da qual a beleza do mundo se experiencia, deriva 

da universal analogia de todas as coisas à Divindade una e única. 

A natureza relacional da beleza, que havíamos relevado do Verbo divino, 

confirma-se neste novo contexto e apropria-se adequadamente à condição referencial da 

criação. O conceito de aequalitas numerosa – que Boaventura resgata do interior de 

uma estética da proporção delineada por Agostinho –, ao mesmo tempo que se plasma 

na sua visão ordenada do mundo, vai-se abstraindo do seu conteúdo específico, 

convertendo-se, do simples critério de valoração do real, num esquema metafísico que 

articula e concilia realidades distintas. Quer isto dizer que a beleza, mais do que uma 

qualidade inerente a factos, como sejam a proporção ou a luz, reveste-se, invulgarmente, 

no pensamento do Doutor Seráfico, da natureza de um vínculo ou de uma comparação 

entre a cópia e o seu modelo. Se a consubstancialidade e, nesse sentido, a perfeita 

igualdade do Filho com o Pai garantira o mais íntimo laço e, por isso mesmo, a mais 

radiante beleza, a analogia que prescreve a conveniência ou semelhança da criação ao 

Divino dita-lhe a sua beleza própria, inaugurada nesse mesmo instante a partir do qual a 

criatura, vindo à existência, passa a referir-se a Deus e a manifestá-lo com todo o seu ser. 

Como esquema, a beleza criada duplica, de facto, a beleza divina, e faz-se dela eco 

longínquo. Mas, nem por isso Boaventura desacredita o mundo como lugar autêntico da 

experiência estética. É que, segundo nos diz, a beleza de uma imagem não só decorre da 

beleza do modelo que representa, mas da semelhança que logra relativamente a esse 

modelo, independentemente da qualidade estética do mesmo95 . E sobre estas duas 

acepções recai, na verdade, a beleza do mundo: à luz da primeira, o mundo diz-se belo 

                                                 
94 «[...] disposuit Deus septem orbes planetarum, qui sua varietate motuum et incorruptibilitate formarum 
quasi quoddam vinculum essent et iunctura inferiorum elementarium orbium et superiorum caelestium ad 
perficiendum et decorandum universum; quod secundum numerales proportiones ordinatum dicitur et 
connexum denario caelestium orbium et quaternario elementorum, reddentibus ipsum proportionaliter tam 
pulchrum quam perfectum et ordinatum, ut suo modo suum repraesentet principium.» (Brevil. II, 3; V, 
221a). 
95 «Et potest ibi reperiri duplex ratio pulcritudinis, quamvis in eo cuius est, non nisi una inveniatur. Quod 
patet, quia imago dicitur pulcra, quando bene repraesentat illum, ad quem est.» (I Sent., d. 31, p. 2, a. 1, q. 
3; I, 544b). Boaventura é bem claro a este respeito, quando afirma acerca da beleza das Sagradas 
Escrituras que esta emerge da semelhança que a representação logra relativamente ao representado: «Per 
ligna suavia et pulcra intelliguntur sacramenta Scripturarum, quae magnam habent pulcritudinem; tamen 
non apparent pulcra nisi ex conformitate repraesentantis ad repraesentatum.» (Hexaem. XIV, 4; V, 393b).  
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porque imita a beleza de Deus e descreve-se, portanto, como igualdade numerosa, na 

medida em que a igualdade numerosa luzia já no seu exemplar; à luz da segunda, a 

beleza inaugura-se no próprio mundo, na medida da igualdade que este alcança, a partir 

da sua multiplicidade, composição e volubilidade, relativamente ao seu protótipo ou, 

por outras palavras, no mesmo grau de semelhança em relação à causa exemplar. 

Sob este ponto de vista, a multiplicidade que demarca a criação não prejudica, em 

verdade, a sua beleza, mas integra-a como sua condição necessária, porque, afinal, ela 

se define enquanto igualdade numerosa. Só a igualdade frustrada da criatura 

relativamente ao seu arquétipo divino – inerente à sua condição de analogia, que 

exprime tanto a semelhança com o exemplar divino, como a desproporcionalidade para 

com a infinitude e simplicidade de Deus – resulta na observação da fealdade, dentro de 

uma mundividência tão esteticamente optimista como a de Boaventura96. Ora, enquanto 

a igualdade da criação remete para o espelhamento, mais ou menos obscurecido, do seu 

princípio formal, a numerosidade firma-se na sua própria dimensão criatural, submetida 

ao trabalho divino da distinção efectiva das substâncias, em virtude da qual a criação se 

conjuga na categoria da quantidade97. Contudo, o número que se dissemina por toda a 

realidade criada não é apenas sinal de uma pluralidade difusa, mas comporta em si 

mesmo o signo da unidade. Neste capítulo, Boaventura revela-se discípulo de 

Aristóteles, acompanhando uma linha de pensamento matemático entretanto legitimada 

pela subscrição de Boécio, para quem o número designava uma “colecção de unidades”. 

Querendo significar, em rigor, o mesmo, Boaventura opta, porém, pela formulação 

original de Aristóteles para a sua definição cabal de número: “[…] o número é 

multiplicidade medida pela unidade”98. Quer isto dizer que a disseminação das criaturas 

pelo espaço e pelo tempo obedece ao ritmo e à configuração da unidade, pelo que o 

                                                 
96 Nesta linha de raciocínio se entendem, por conseguinte, estas palavras de Boaventura: «[…] omne aliud 
bonum et pulcrum, ad illud [ad Deum] comparatum, quasi nihil est […].» (III Sent., d. 1, a. 2, q. 2; III, 
35b). Polémica, porque desafiante do optimismo estético do filósofo franciscano, esta asserção não só 
confirma a Divindade como a substanciação primordial da beleza, mas desconfia da beleza do mundo a 
partir da sua dissemelhança relativamente a Deus. Uma melhor compreensão da categoria do «feio» 
dentro do universo de beleza, que é o da criação segundo Boaventura, dar-se-á, como veremos, debaixo 
da perspectiva da criatura racional, capaz de escolher para si o seu destino. 
97 Boaventura é, de resto, bem claro: «[…] numerus in creaturis est quantitas […].» (I Sent., d. 24, a. 2, q. 
2; I, 427b); «[…] numerus autem est aggregatio multitudinis, in qua plus est in toto quam in singulis 
partium.» (I Sent., d. 19, p. 2, a. un., q. 4; I, 363b). 
98 «[…] numerus est multitudo mensurata per unum.» (I Sent., d. 24, a. 2, q. 1; I, 425a). A definição cita, 
palavra por palavra, o enunciado aristotélico: cf. ARISTÓTELES, Metafísica, 1052b. E, ainda que, nestes 
termos, o número não caiba dentro da Divinidade desmesurada ou infinita, a definição mantém a sua 
aplicação à realidade criada, e harmoniza-se, na perfeição, com as restantes considerações que 
Boaventura faz em torno do conceito de número. Cf. supra n. 97. 
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número que as quantifica não as respeita apenas na sua diversidade, mas nas suas 

unidades gregárias e, nesse sentido, no rastro de unidade divina que as enforma. Por isso, 

Boaventura nos explica que o número “[…] é o principal vestígio que conduz à 

Sabedoria”99 e proclama, com Boécio de Dácia, que “[…] o número é o principal 

exemplar na mente do Criador […]”100. É que, através do número, pelo qual se organiza 

toda a criação, manifesta-se, com efeito, a extraordinária unidade da Trindade divina, e 

sendo o número, portanto, o princípio a partir do qual Deus distingue e dispõe todas as 

suas criaturas. Quando, então, se perscruta a igualdade numerosa perceptível na criação, 

sonda-se aquilo que, nos números que a constituem, se assemelha à Divindade una, pois 

que todo o número tem na unidade o seu padrão. 

Deste modo, a criação, que se define enquanto analogia do Divino, recebe, com 

pertinência, o atributo universal da beleza. E o princípio da aequalitas numerosa, que 

anima a estética da proporção, vem estruturar, dentro da filosofia bonaventuriana, uma 

“estética expressiva” – de acordo com a terminologia que Edgar de Bruyne empresta ao 

pensamento do Doutor Seráfico101 – que adjudica a beleza à expressão que fielmente 

exprime o seu princípio expressivo. O ser da criatura, que, na sua definição, é espelho 

mais ou menos polido do Divino, pois que a ele se conforma como sua causa exemplar, 

descreve-se adequadamente como beleza. A beleza, aliás, destaca-se de entre o conjunto 

das propriedades transcendentais do ser que, depostas na criação, vão expressando 

aspectos diversos da Divindade, em si mesma simples e una, para designar toda e 

qualquer concordância da criatura ao Criador. Nestes moldes interpretamos, pois, a 

relevância inédita que Boaventura, no seu rascunho autógrafo, concedera ao belo 

transcendental, libertando-o da associação específica à causa exemplar para o enlaçar, 

em simultâneo, aos três tipos de causalidade ou, segundo as palavras do próprio autor, 

para o dar a pensar enquanto atributo que “circunda todas as causas e é comum a todas 

estas”102. A mesma deslocação de raciocínio havíamos nós observado, de resto, no 

próprio encadeamento das teses expostas no Itinerarium mentis in Deum: a beleza, que 

da criação prenunciara a causa exemplar, revela-se, alguns passos mais tarde, como 

                                                 
99 «[…] [numerus est] praecipuum vestigium ducens in Sapientiam.» (Itin. II, 10; V, 302b). 
100 «[…] numerus est praecipuum in animo Conditoris exemplar […].» (Itin. II, 10; V, 302b; citação de 
BOÉCIO, De institutione arithmetica I, 2; CCSL 94A, 14). 
101 Cf. BRUYNE, Edgar de, Études d’Ésthétique Médiévale III, Genève, Slatkine, 1975, pp. 207-217. 
102 «Sed pulcrum circuit omnem causam et est commune ad ista […]. Pulcrum respicit communiter 
omnem causam […]». (Assise 186, 51va; Halcour, 65-66). 
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manifestação conjunta das causas eficiente, formal e final. A relevância que a beleza 

conhece nos escritos do filósofo franciscano explica-se, na verdade, pela relevância que 

defere à causalidade exemplar, porque só a configuração da criatura a Deus permite que 

esta o manifeste em toda a sua dimensão, não apenas exemplar, mas ainda eficiente e 

final. Sem o selo da Trindade, que lhe chega por via da causalidade exemplar e que é 

aquilo que lhe concede beleza, a criação permaneceria privada de uma referência a Deus, 

e Deus permaneceria nela oculto. Sendo verdade que a anulação da causa exemplar não 

impede a posição de Deus como causa eficiente, nada na criação indiciaria a força 

criadora que a traz à existência se a criação não fosse real manifestação de Deus. E uma 

causa final que não se dê a conhecer, nomeadamente através da sua expressão nos entes 

criados, não pode incitar o movimento para si, porquanto, tal como Boaventura retoma 

de Agostinho, a inclinação para algo pressupõe um certo conhecimento prévio daquilo 

para o qual se inclina103. No mesmo horizonte de pensamento, a beleza que perpassa 

toda a criação, não apenas retraça uma das causas a partir das quais Deus se dá a pensar, 

mas é, ainda, o efeito de toda a manifestação do Divino no criado ou o rumor da 

unidade de Deus com a criação.  

Por isso, se, no conjunto dos transcendentais do ser, tal como vêm descritos em 

Breviloquium, o uno mergulha nas criaturas para fundar a indivisão de si para si 

próprias, e se o verdadeiro se depõe nas criaturas como condição da sua 

cognoscibilidade ou da indivisão entre elas e as respectivas espécies que de si emanam 

(e através das quais podem ser apreendidas), e se o bem se verte, também ele, por toda a 

criação, consolidando a indivisão entre a criatura e a sua acção104, o belo, diríamos nós a 

partir dos indícios que, aqui e ali, Boaventura vai semeando na sua obra, firma, 

                                                 
103 A tese de raiz agostiniana floresce, de facto, na filosofia de Boaventura, nomeadamente quando, a 
propósito das provas da existência de Deus, se deduz o conhecimento inato do Divino a partir do natural 
apetite por Deus: «Est enim certum ipsi comprehendenti, quia cognitio huius veri innata est menti 
rationali, in quantum tenet rationem imaginis, ratione cuius insertus est sibi naturalis appetitus et notitia et 
memoria illius, ad cuius imaginem facta est, in quem naturaliter tendit, ut in illo possit beatificari.» (M. 
Trin. I, 1; V, 49a). Se retrocedermos a Agostinho, poderemos surpreender a mesma posição que se 
popularizou na fórmula «conhecer para amar»: «Sed quis diligit quod ignorat? Sciri enim aliquid et non 
diligi potest; diligi autem quod nescitur, quaero utrum possit quia si non potest, nemo diligit deum 
antequam sciat. Et quid est deum scire, nisi eum mente conspicere, firmeque percipere?» (AGOSTINHO, 
De Trinitate VIII, 4, 6; CCSL 50, 275). 
104 O conceito de indivisio oferece a Boaventura a ocasião para pensar conjuntamente e para, ao mesmo 
tempo, distinguir os três transcendentais do ser – unum, verum, bonum: Brevil. I, 6 (V, 215a). É Karl Peter, 
e Hans Urs von Balthasar na esteira daquele, quem, na verdade, nos alerta para o lugar central que a 
noção de «indivisio» ocupa no esclarecimento dos transcendentais e que se pode estender à clarificação 
do belo, também ele, enquanto transcendental. Cf. PETER, Karl, Die Lehre von der Schönheit nach 
Bonaventura, pp. 131-138; BALTHASAR, Hans Urs von, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik Band 
II, Fächer der Stile, p. 336. 
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enquanto igualdade numerosa, essa mesma coesão que cada um dos três clássicos 

transcendentais asseguram, ora na dualidade da criatura consigo própria, ora na 

dualidade de si com a sua imagem, ora na dualidade de si com a sua acção. Deste modo 

considerada, a beleza envolve, de facto, o uno, o verdadeiro e o bem, porque a revelação 

destes na criação não pode deixar de ser simultânea revelação de beleza. Se os 

transcendentais, uma vez depostos na pluralidade criada, denunciam, não apenas a 

harmonia intrínseca da criatura, mas a sua concordância com a Divindade una, 

verdadeira e boa, a igualdade numerosa circunda-os e comunica-se-lhes, efectivamente. 

Penetrando, assim, no âmago de cada uma das condições gerais do ser, a beleza não 

devém mero quarto transcendental, acumulável à tríade já constituída e amplamente 

assentida no meio filosófico da sua época, mas a própria condição da 

transcendentalidade dos atributos, definindo-os na sua estrutura, cunhada, em comum, 

pelo princípio da “indivisio”, e na sua extensão, alargada nos limites da analogia entre a 

causa e o efeito. De facto, a explicar-se em termos de indivisão, a beleza designaria a 

indivisão possível entre Criador e criatura que consente que um mesmo atributo possa 

ser, simultaneamente, atribuído a Deus e ao mundo.  

Distendida no círculo da criação a beleza celebra a origem divina de todo o criado. 

Diz-se presentificação e exuberância de Deus na criação ou, segundo o mesmo 

raciocínio, movimento de expressão pelo qual a criatura refere o seu Criador. A medida 

da semelhança que cada ente alcança, por comparação ao divino, define o seu 

posicionamento na escala da criação e estatui a sua beleza. O belo não se consolida, 

neste contexto, enquanto propriedade intrínseca da realidade, mas indica a afinidade que 

esta retém, perpétua e continuamente, nos limites da duração da sua existência, com a 

Divindade que exprime, confirmando-se assim a dimensão relacional que se vira 

abarcada pela ideia de belo, e que demarca claramente a essência da criatura. Mais do 

que imitação pálida da beleza de Deus, a beleza mundana é a aparição radiosa dessa 

mesma beleza e designa, por isso, no círculo da criação, a participação de cada criatura 

no exemplar divino105. A beleza, assim entendida, não confina, à maneira de Platão, 

numa forma particular, a par das ideias de justiça, coragem ou grandeza, por cuja 

imitação um ente se tornaria belo, justo ou corajoso, etc., exprimindo antes o dinamismo 

                                                 
105 A proeminência deste sentido da beleza, que se identifica com a manifestação clara do Divino, atesta-
se nas seguintes palavras de Boaventura: «[…] talis est ista pulcritudo, qualem decuit fieri ad ostensionem 
summae sapientiae […].» (II Sent., d. 36, a. 2, q. 1; II, 848b). 
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mesmo pelo qual a criatura se conforma com a divindade trina, qualquer que seja o 

atributo dela considerado. 

Não por acaso, os termos “pulcritudo” e “formositas” equivalem-se na língua 

latina e, especificamente, no discurso de Boaventura, sob o significado de beleza. A 

sinonímia que identifica os dois conceitos traz ao belo uma referência à forma 

determinante na sua constituição dentro da criação. Por via da sua etimologia, o ente 

formoso é, pois, aquele que possui uma forma. E como, segundo reafirma Boaventura, 

todo o ente tem forma, todo o ente é belo106. Nada do que aqui se adianta é, de resto, 

surpreendente, relembrando que é pela forma que a criatura se assemelha ao Divino e 

que a semelhança da criatura ao Divino decreta a sua beleza. No entanto, este silogismo 

que enreda o ente na beleza, por meio da forma, permite cruzar, de novo, os destinos do 

belo (inerente à forma) e da luz (forma substancial de todos os entes). A forma está, de 

facto, correlacionada com a causa formal ou exemplar, como sua expressão107, e, por ela, 

assemelha-se a criatura à Divindade. Ora, como a luz é, não só forma transversal a todas 

as criaturas, como ainda forma que actualiza, em toda a matéria, as suas razões seminais 

ou formas embrionárias, a impressão de luz na totalidade criada confere beleza à criação 

inteira, infundindo em cada ente que enforma o selo da Trindade que, desde a sua 

criação, comporta. A apreciação da luz física como a mais bela realidade de entre todos 

os corpos recebe, aqui, o seu pleno sentido108. Em rigor, a luz não se diz dos corpos, 

mas da forma que os distingue, e é, por isso, formosa, ou seja, maximamente 

semelhante à forma exemplar109. A forma constitutiva dos corpos, como a luz criada, 

não se confunde com esta forma exemplar que se faz conteúdo da Sabedoria divina – a 

qual, na sua suma unidade e simplicidade, não poderia por si própria enformar múltiplos 

corpos –, mas mantém com ela uma relação de analogia110. 

                                                 
106 «Item, omne quod est ens, habet aliquam formam; omne autem, quod habet aliquam formam, habet 
pulcritudinem […].» (II Sent., d. 34, a. 2, q. 3; II, 814a). 
107 Cf. supra p. 245, n. 78. 
108 «[…] lux est pulcherrimum et delectabilissimum et optimum inter corporalia […]» (Comm. Sp. VII, 10; 
VI, 153b). Neste contexto, porém, Boaventura limita-se a subcrever a posição de Agostinho, defendida 
em AGOSTINHO, Confessionum X, 34, 51 (CCSL 27, 182). 
109 Sobre a semelhança entre a luz corpórea e a luz eterna, cf. supra p. 246, n. 81. 
110 O conceito de forma – que, até ao momento, apresentámos na sua vertente criada e, na sua correlação, 
por conseguinte, com a matéria – apropria-se, aqui, ao exemplar divino, nos mesmos termos que 
Boaventura emprega: «Et forma constitutiva dicitur ad materiam; et haec non cadit in Deo, sed forma 
exemplaris sic.» (I Sent., d. 19, p. 2, a. un., q. 3; I, 361b). 
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A luz servira a Boaventura – e servir-nos-á a nós, no nosso esforço de expor as 

teses do filósofo – para pensar a instauração da multiplicidade criada a partir da unidade 

divina, não sob uma tese emanatista, é certo, mas sob a perspectiva do exemplarismo, 

segundo o qual a unidade expressiva se desdobra na multiplicidade de expressões. Por 

seu turno, a beleza, enquanto esquema de concertação da numerosidade dentro da 

igualdade, penetra e desenlaça o nó da questão do uno e do múltiplo que a criação 

instaura, conjugando os dois pólos aparentemente irreconciliáveis da simplicidade pura 

e da diversidade profusa sob a égide da analogia. Continuamente hospedados entre a 

unidade e a diversidade, qualquer que seja o contexto do qual despontam, a luz e a 

beleza identificam-se sempre na substância, diferindo, porém, no ângulo de 

perspectivação que oferecem a quem os contempla: porque, enquanto a luz dá a pensar 

o fluxo da unidade para a pluralidade, a beleza dá a pensar a harmonia entre a unidade e 

a pluralidade dela adveniente. 

Neste novo contexto, a estética da proporção, usualmente conotada com o 

princípio da aequalitas numerosa, e a estética da luz, que Boaventura havia já tratado de 

justapor, à sombra das suas considerações em torno da Trindade, identificam-se, uma 

vez mais, entre si. Ao mesmo tempo que a beleza designa a proporcionalidade, em grau 

variável, da imagem ao seu referente, ou seja, a igualdade da imagem relativamente ao 

seu protótipo na sua constituição como outro, ela designa também, em virtude dessa 

mesma igualdade, a força exuberante da aparição do Divino através da concretude do 

real. E, neste sentido, o belo designa propriamente a reluzência de Deus na criação111. 

Num quadro de pensamento onde o ser criado se deixa inteiramente conceber pela 

comparação com Deus, a beleza não pode, de facto, constituir-se como conceito menor, 

nem como eixo de uma disciplina estética condenada às margens da filosofia 

bonaventuriana. Pelo contrário, é a própria ontologia, enquanto ciência do ser, que 

requer o belo para identificar e caracterizar as estruturas metafísicas do real. É certo que 

                                                 
111  Na articulação que promove entre as estéticas da proporção e da luz, Boaventura revela-se leal 
herdeiro do pensamento de Alberto Magno, para quem a beleza alcança o seu pleno sentido dentro da 
estrutura hilemórfica da criação, designando a resplandecência da forma na matéria, em virtude da qual 
esta se organiza e se traduz numa efectiva criatura, pelo que a sua constituição no ser vai a par de uma 
proporcionalização ou iluminação da sua matéria pela forma: «Dicendum, quod pulcrum in ratione sua 
tria claudit, scilicet splendorem formae substantialis vel accidentalis supra partes materiae proportionatas 
et terminatas […].» (ALBERTO MAGNO, Super Dionysium de divinis nominibus IV, 72; XXXVI/1, 
182a-182b, in Sancti Doctoris Ecclesiae Alberti Magni Ordinis Fratrum Praedicatorum Episcopi Opera 
Omnia, Aschendorff, Monasterii Westfalorum in Aedibus, 1972). A harmonia que Boaventura pretende, 
no entanto, salientar é, sobretudo, aquela que se institui entre a criatura e a transcendência, resultante, 
com efeito, da reluzência de Deus na criação, e não a que se desvenda no plano da mera imanência, ou 
seja, na simples correlação das partes instrínsecas que compõem a criatura.  
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o uno, o verdadeiro e o bom não se apagam nunca da ontologia bonaventuriana e, em 

verdade, com maior insistência se expõem na descrição da criação e na sua respectiva 

referência às pessoas da Trindade. Contudo, mesmo quando se suprime do rol dos 

transcendentais, a beleza presentifica-se em cada um deles, e não apenas pela comum 

indivisão que os define – justificação já aqui sustentada –, mas ainda porque cada um 

dos termos reflecte já um certo aspecto da beleza – razão pela qual Boaventura tende 

constantemente a aclará-la, ora no seu confronto com o uno, ora no seu confronto com a 

verdade, ora ainda no seu confronto com o bem. 

Efectivamente, a unidade inscreve-se, desde logo, na determinação do sentido de 

beleza, tal como Boaventura o extrai de Agostinho. A igualdade numerosa explica-se, 

de resto, como uma unidade que subsiste onde a pluralidade se manifesta, pelo que a 

unidade expressa na diversidade do real se deixa propriamente apreender como beleza. 

Já a verdade se dá, também ela, a contemplar como beleza, enquanto adequação ao ser 

que nela se expressa112. A verdade que então se diz da expressão que, com menor ou 

maior perfeição, representa o seu princípio, não difere assim da beleza que mede a 

semelhança que a criatura retém de Deus, mas manifesta-se, como tal, aos olhos que a 

procuram na criação. De facto, a beleza parece vacilar entre os conceitos de verdade e 

de bem, como entre a causa formal e a causa final. Subsumido na noção de deleitável, o 

belo fora já integrado, pelo Pseudo-Areopagita, no nome divino “bem”, para designar, 

enquanto objecto universal do amor, a causa final de todo o ser 113 . À partida, 

Boaventura permanece, porém, claro na distinção que deles faz, associando o belo à 

causa exemplar, segundo a qual todas as criaturas se assemelham a Deus, e o bem à 

causa final, para a qual todas as almas tendem pela sua memória, inteligência e 

vontade114. Não obstante, o Doutor Seráfico empresta ao belo um cunho teleológico que 

o faz imiscuir-se na reflexão em torno do fim da criação, enquanto objecto de deleite 

                                                 
112 «In comparatione ad principium dicitur veritas summae unitatis et primae repraesentatio sive imitatio.» 
(I Sent., d. 8, p. 1, a. 1, q. 1; I, 151a). 
113 Cf. PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 7 (PG 3, 704b). 
114 Em comentário directo à filosofia do Pseudo-Areopagita, Boaventura insiste na distinção entre a 
beleza e o bem que, identificando-se embora na substância [secundum rem], diferem segundo a razão 
[secundum rationem], servindo pois o conhecimento de diferentes tipos de causa e de diferentes pessoas 
da Trindade: «Ad illud quod obiicitur, quod idem est bonum et pulcrum; dicendum, quod Dionysius non 
vult dicere, quod sint unum ratione, sed quod sint unum re. Sed quoniam ratione differunt, ideo potest 
alicui appropriari unum, quod non appropriatur alterum.» (I Sent., d. 31, p. 2, a. 1, q. 3; I, 545a-545b). 
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que atrai as almas a amá-lo 115 . A vacilação acaba por exprimir-se cabalmente na 

duplicidade de sentidos que o conceito de beleza alberga: 

“[…] deve dizer-se que a beleza e a doçura podem ser entendidas de duas 
maneiras: ou enquanto perfectiva e informativa da virtude da alma, ou 
enquanto motor da própria alma.”116 

Quer, então, isto dizer que a beleza, ao mesmo tempo que se imprime na alma e a 

aperfeiçoa pela semelhança que lhe traz relativamente a Deus, age como objecto para o 

qual a alma se move, e por inclinação para o qual enceta o seu dinamismo de 

aperfeiçoamento. Com a verdade, a beleza partilha, por conseguinte, o sentido de um 

espelhamento do Divino; com o bem, partilha o sentido de uma finalidade por alcançar, 

porque, de facto, tal como disso se apercebe o filósofo, o bem apresenta-se como belo à 

alma que o conhece e é por ela desejado enquanto tal117. A beleza, que é traço de Deus 

deposto na criação, converte-se, com efeito, em via para o retorno à Divindade que nela 

se deixa entrever, e dispõe-se, assim, no centro do círculo da processão / conversão, 

entre a manifestação do Divino na pluralidade e o chamamento da pluralidade para o 

Divino. Nela, encontra Deus a clareira para a sua revelação e consequente recondução 

das criaturas a si. Já para o Pseudo-Dionísio, o conceito de beleza [Καλòυ], 

etimologicamente enraizado no verbo “chamar” [καλέω], consistia no convite para a 

aventura metafísica que pergunta pelo fundamento do real118. A coincidência do belo 

com o bem, nestes termos desfiada, desenvolve-se de tal modo no interior da filosofia 

pseudo-dionisiana, que numa expressão sintética o Pseudo-Areopagita, por fim, os 

justapõe. “Belo e bem” [καλὸς καί ἀγαθός] fixam de facto a orientação teleológica das 

criaturas, para o autor anónimo. Mas, como a atracção para algo supõe o conhecimento 

prévio daquilo para o qual se é atraído119, o bem, ou o belo final, tem de se entremostrar 

                                                 
115 «[…] pulcrum ergo generat delectationem: ergo divina Sapientia generat pulcrum delectationis in eo 
qui ei per amorem unitur (Serm. Dominica XIV, Post Pentecosten I, 1; IX, 408a). 
116  «[…] dicendum quod pulcritudo et dulcedo potest dupliciter accipi: aut prout est perfectiva et 
informativa virtutis animae aut prout est ipsius animae motiva.» (II Sent., d. 38, a. 1, q. 3; II, 887b). 
117 É pelo menos esse o sentido que podemos depreender das seguintes passagens: «Huiusmodi enim 
propter assimilationem ad Deum [bona honesta] habent pulcritudinem, qua nos delectant et alliciunt 
[…].» (I Sent., d. 1, a. 3, q. 2; I, 42a); «[…] bonum […] in comparatione ad vim cognitiva dicitur 
pulcritudo animae […].» (IV Sent., d. 18, p. 2, dub. 4; IV, 497a-497b). Esta última passagem mereceu já, 
da nossa parte, alguma atenção, aquando das primeiras incursões em torno das concepções 
bonaventurianas de bem, luz e beleza (cf. supra p. 118, n. 5), e merecerá ainda, em páginas subsequentes, 
uma atenção redobrada, aquando da explicitação do fim do itinerário da mente para Deus (cf. infra p. 317, 
n. 13). 
118 «[…] καὶ ὡς πάντα πρὸς ἑαυτὸ καλοῦν (ὅθεν καὶ κάλλος λέγεται) καὶ ὡς ὅλα ἐν ὅλοις εἰς ταὐτὸ 
συνάγον.» (PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 7; PG 3; 701c-701d). 
119 Cf. supra p. 255, n.103. 
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na criação, enquanto forma exemplar, para que possa verdadeiramente inspirar o desejo 

por si. 

A ambiguidade que reveste o conceito de ordem assinala, efectivamente, essa 

afinidade entre o bem e o belo que ressalta da obra bonaventuriana. É que, se a ordem 

designa, em simultâneo, a harmonia das partes no todo e o norteamento de todas as 

coisas para o seu fim, os dois sentidos não confluem meramente debaixo da 

equivocidade de um único termo. A ordem que representa, na diversidade difusa do real, 

a unidade divina, enquanto regularidade e simetria de disposição e concertação rítmica 

dos tempos da história120, concorre, de facto, para a ordenação teleológica de toda a 

criação, o que significa que toda a criação está, desde a sua origem, configurada para a 

persecução do bem121. E se, do ponto de vista da beleza, se poderia pensar numa ordem 

mais perfeita que se assemelhasse, com maior precisão, à Divindade criadora, do ponto 

de vista do redireccionamento para Deus, a ordem diz-se óptima122. Com efeito, a 

imperfeição da beleza criada denota menos uma deformidade do que uma abertura à 

liberdade e ao esforço de embelezamento, a partir da própria criatura na inclinação para 

o seu fim. 

O tratamento que o conceito de ordem recebe, dentro da filosofia bonaventuriana, 

parece, no fundo, beber da noção de hierarquia, tal como o Pseudo-Areopagita a 

descreveu, e à qual o Doutor Seráfico retorna inúmeras vezes. Na realidade, a hierarquia 

que nomeia a escala dos seres, organizados em cadeia, segundo os distintos graus de 

semelhança com o Divino, e que é instância indubitável de beleza porque expressão 

clara de uma numerosidade concertada, vale, sobretudo, pelo dinamismo de conversão a 

Deus, que a anima123. Mais do que pela figura estática de uma perfeita pirâmide de 

                                                 
120  A definição de ordem que Étienne Gilson conclui do espírito bonaventuriano é particularmente 
eloquente: «[…] l’ordre, image affaiblie de l’unité.» (GILSON, Étienne, La Philosophie de Saint 
Bonaventure, p. 142). 
121 «Dicendum, quod est ordo partium in toto, et est ordo partium in finem. Primo ordo respicit sapientiam, 
secundus ordo respicit bonitatem. Et sunt isti duo ordines ita coniuncti, ut unus alteri conformetur, et ordo 
partium in universo est propter ordinationem ad finem». (I Sent., d. 44, a. 1, q. 3; I, 786a). 
122 Cf. I Sent., d. 44, a. 1, q. 3 (I, 786a-787b). 
123 «Τὸ μὲν γὰρ ἁπάσης ἱεραρχίας σκοπὸν τῆς θεομιμήτου θεοειδείας ἐξηρτημένον ἀρρεπῶς εἶναι καὶ τὸ 
διαιρεῖσθαι πᾶσαν ἱεραρχικὴν πραγματείαν εἰς μετοχὴν ἱερὰν καὶ μετά δοσιν καθάρσεως ἀμιγοῦς καὶ 
θείου φωτὸς καὶ τελεστικῆς ἐπιστήμης ἀρκούντως ἤδη πρὸς ἡμῶν εἰρῆσθαι νομίζω.». (PSEUDO-
DIONÍSIO, De coelesti hierarchia VII, 2; PG3, 208a). A interpretação que aqui se faz do conceito 
pseudo-dionisiano de hierarquia subscreve as leituras de Jacques Guy Bougerol e de Mário Santigo de 
Carvalho: BOUGEROL, Jacques-Guy Introduction à Saint Bonaventure, pp. 70-72; SANTIAGO DE 
CARVALHO, Mário, «Estudo Complementar da Teologia Mística de Pseudo-Dionísio», Mediaevalia. 
Textos e Estudos 10 (Coimbra, 1996), pp. 54-56. 
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graus e poderes, a hierarquia pseudo-dionisiana deixar-se-ia melhor representar pela 

figura da escada, pela qual descendem as iluminações divinas e pela qual ascendem as 

criaturas a Deus. A Boaventura não escapa, de facto, a riqueza semântica que o conceito 

de hierarquia adquire na filosofia do Pseudo-Areopagita, servindo-lhe também a si para 

conjugar a beleza, segundo a qual se apresenta, e o bem, para o qual se dirige124, 

A intimidade semântica que colige e confunde os conceitos de beleza e de bem 

atesta-se, inclusivamente, na obra de ornamentação que integra e finaliza, tal como 

descrito nas Sagradas Escrituras, os trabalhos da criação, e que, segundo Boaventura, se 

apropria à pessoa do Espírito Santo através da causalidade final125. Neste sentido, e 

ainda que, à primeira vista, a ornamentação se traduza por uma dádiva de beleza à 

criação, é a bondade divina que, na verdade, por ela se exprime 126 . Isto porque 

semelhante dádiva de beleza corresponde já ao complemento final da criação. Aqui, por 

conseguinte, o conceito de beleza ganha um novo fôlego: confessando-se, não apenas 

como convocação para a causa final (função que cumpre ainda como causa formal), mas 

como para a própria causa final, que, afinal, se traduz pelo embelezamento máximo das 

criaturas ou pela mais perfeita semelhança relativamente a Deus de que a criação seja 

capaz, por si própria e pelo auxílio divino. 

O dinamismo de recondução, que se vai deixando adivinhar como sentido último 

da processão dos entes criados, requer, no entanto, a substância racional capaz de 

inflectir a direcção daquela luz que descende desde a fonte divina e imprime nos entes a 

sua luminosidade exemplar, à maneira de um espelho polido, no qual o raio que sobre 

ele pende se devolve, como que por reflexão, à sua origem127. É nisto que consiste o 

trabalho da resplandecência – uma actividade luminosa que reenvia a Deus todo o 

                                                 
124 Cf. II Sent., d. 9, a. un., q. 1 (II, 242b-243b). 
125 Cf. supra pp. 205 e ss.. 
126 «[…] dicendum, quod Deus potentiam suam magis intendebat manifestare in production de non-esse 
in esse quam postmodum in formatione; ibi enim magis manifestat sapientiam et bonitatem. Et ut 
singillatim et distinctim et appropriatim in productione effectuum manifestaretur perfectio potentiae, 
sapientiae et bonitatis; placuit divino Auctori praemittere opus creationis, postmodum subiungere opus 
distinctionis, postremo vero opus ornatus et decorationis. Et in primo manifestatur potentia, in secundo 
sapientia, in tertio vero bonitas perfecta, licet omnia in quolibet horum manifestari possint.» (II Sent., d. 
12, a. 1, q. 2; II, 298a); «[…] bonitatem cuncta largiter adornantem.» (Itin. I, 14; V, 299a); cf. ainda 
Brevil. II, 2 (V, 220a-220b). 
127 A metáfora é do próprio Boaventura, como podemos comprovar: «Sapientes in perspectiva dicunt, 
quod si radius perpendiculariter cadat super corpus tersum et politum; necesse est, quod per eandem viam 
repercutiatur.» (De donis I, 9; V, 459a). 



 

265 
 

esplendor recebido128 –, é esta a missão que cabe ao homem, a partir da sua própria 

posição no mundo, precisamente, no ponto de chegada da criação e no ponto de partida 

da recondução ao Divino, entre a criatura que é e a Divindade de que é capaz129.  

                                                 
128  Segundo o nosso levantamento, o termo «resplendentia» ou, mais precisamente, o verbo 
«resplendere» remete, na obra de Boaventura, para o esforço de elevação a Deus, por razões que adiante 
averiguaremos.  
129 Adivinham-se aqui os contornos da expressão «capax Dei», que Boaventura colhe de Agostinho e que 
dará conta, convenientemente, do teor ontológico e ético da própria alma humana, como veremos. Cf. I 
Sent., d. 3, p. 1, a. un., q. 1 (I, 69a); AGOSTINHO, De Trinitate XIV, 8, 11 (CCSL 50A, 436). 
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Capítulo III  
Da beleza humana 

III.1. A estrutura ontológica do ser humano 

De facto, quer a criação se entreveja enquanto ocasião para o louvor do poder de 

Deus, ou para a manifestação da Sabedoria divina, ou para a comunicação da sua 

bondade, ela supõe sempre o destinatário que acolhe a dádiva e dela faz uso, que 

interpreta os signos e nela desvenda o Criador, e o glorifica, por fim, em sincera 

admiração pelos atributos divinos, tal como estes se lhe vão apresentando a partir da sua 

situação no mundo1. Semelhante tarefa, só uma criatura racional a pode concretizar, 

partilhando com todo o resto da criação a sua constituição na matéria sensível, da qual 

relevará os vestígios do Divino, e incorporando, ao mesmo tempo, as faculdades 

espirituais da memória, da inteligência e da vontade, através das quais pode, livremente, 

visar a Divindade. 

Diversos problemas se destacam, no entanto, do que aqui anunciamos. Um destes 

prende-se, em primeiro lugar, com a suposição da centralidade do homem na criação e, 

por conseguinte, com o destino do próprio homem ou mesmo com o propósito de toda a 

criação sensível. A verdade é que a colocação do homem no vértice final do acto criador 

pode conduzir, erroneamente, à subalternização da Divindade à sua própria criatura. 

Pensado como o destinatário da acção divina de auto-revelação – aquele a quem, 

portanto, Deus se manifesta e se comunica –, o homem não pode constituir-se como a 

                                                 
1 «[…] cum sit summa potestas et maiestas, fecit omnia ad sui laudem; cum sit summa lux, fecit omnia ad 
sui manifestationem; cum sit summa bonitas, fecit omnia ad sui communicationem. Non est autem 
perfecta laus, nisi adsit qui approbet; nec est perfecta manifestatio, nisi adsit qui intelligat; nec perfecta 
communicatio bonorum, nisi adsit qui eis uti valeat. Et quoniam laudem approbare, veritatem scire, dona 
in usum assumere non est nisi solummodo rationalis creaturae […].» (II Sent., d. 16, a. 1, q. 1; II, 394b). 
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causa final daquele que é, não apenas de si e conforme a si, mas ainda para si, e se tem a 

si próprio como fim de toda a sua actividade, mesmo daquela que se consubstancia ad 

extra. Do Criador não se diz, em rigor, que cria para o homem, mas que cria para a sua 

própria Glória: não que esta possa, de facto, amplificar-se no processo da produção da 

multiplicidade criada, podendo embora aí manifestar-se e comunicar-se 2 . Ora, é a 

perfeição desta manifestação e desta comunicação que exige a posição de um receptor e 

não o contrário, ou seja, não é o homem a razão pela qual Deus se manifesta e se 

comunica na produção das suas criaturas, e não é, em última instância, para o homem 

que todas as coisas foram feitas, mas para Deus, tendo portanto todas as coisas o seu 

fim efectivo em Deus3. 

Destituído do valor de causa final – a qual se deixa, plenamente, interiorizar na 

suprema bondade divina –, a criatura racional não perde, no entanto, o seu estatuto 

cimeiro dentro da hierarquia das criaturas, nem mesmo uma certa função de destinatário, 

porém intermédio, da criação. O lugar que as Sagradas Escrituras lhe consagram na 

ordem da criação (Gn. 1, 26-27), e do qual a filosofia bonaventuriana extrai sentido, 

confirma, em rigor, esta posição privilegiada no seio da criação. Enquanto obra do sexto 

dia, sucedendo, por conseguinte, à produção de todas as restantes realidades corpóreas, 

o homem representa o auge de perfeição criada e o fim de todas elas ou, sob um ponto 

de vista metafísico mais alargado, o meio necessário para a sua recondução a Deus4. 

Portanto, ao passo que o homem está directamente ordenado a Deus, as realidades 

corpóreas estão ordenadas para Deus, por via da sua ordenação ao homem que, 

experienciando-as, as reenvia ao exemplar divino, e se serve, portanto, delas, para se 

encaminhar a si próprio para Deus5. 

                                                 
2  «Vel aliter dicendum, quod res factae sunt propter Dei gloriam, non, inquam, acquirendam vel 
ampliandam, sed ostendendam et communicandam.» (II Sent., d. 1, p. 2, a. 2, q. 1; II, 45a); «Dixi Domino: 
Deus meus es tu, quoniam bonorum meorum non eges: ergo propter suam gloriam, non, inquam, propter 
gloriam augendam, sed propter gloriam manifestandam et propter gloriam suam communicandam; in 
cuius manifestatione et participatione attenditur summa utilitas creaturae, videlicet eius glorificatio sive 
beatificatio.» (II Sent., d. 1, p. 2, a. 2, q. 1; II, 44b; citação de Sl. 15, 2). 
3 Cf. supra p. 265, n. 1. 
4 «Propter totius compositi perfectionem post cetera debuit homo produci. Quia enim homo sua dignitate 
et complemento finis est omnium corporalium; ideo post omnia erat producendus, ut sua productione 
finiret et compleret omnia praecedentia, tanquam finis complet quod ad ipsum ordinari habet.» (II Sent., d. 
15, a. 2, q. 2; II, 385a-385b). 
5 «Quod obiicitur, quod in operibus salva debet esse ordinatio, ut omnia fiant propter divinam bonitatem 
participandum; dicendum, quod fieri propter divinam bonitatem est dupliciter: aut ostendendam, et sic 
facta sunt cuncta; omnia enim exprimunt divinam bonitatem; aut participandam, et hoc dupliciter: aut 
quia sunt nata participare, aut quia serviunt participantibus. Primo modo conditae sunt creaturae 
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Todas as passagens da obra de Boaventura que declaram o homem enquanto fim 

da criação tomam aqui o seu significado6: ainda que Deus permaneça o fim derradeiro 

de todas as criaturas, de entre as quais a própria criatura racional, esta última 

estabelece-se enquanto fim intermédio ou, segundo a terminologia que o filósofo 

emprega, finis sub fine7, ou fim subordinado a outro fim, porque, sendo o fim da criação 

sensível, a criatura racional, ela própria, está ordenada a um fim ulterior – a suprema 

sabedoria divina – ao qual acaba por ordenar todos os corpos, na sua vida, 

contemplados. De todos eles, colhe o homem as semelhanças [species] que emanam em 

virtude das suas luzes próprias e, por esta inscrição, à maneira de figuras reflectidas 

num espelho espiritual, vislumbra o homem a Divindade, de que todos aqueles seres 

corpóreos são, afinal, vestígios, ou, na linha da tese exemplarista, vislumbra o homem 

os exemplares divinos de que toda a criação é cópia8. É neste contexto que o homem 

então se deixa conceber como microcosmos, porquanto nele se plasma toda a realidade 

sensível, por via do conhecimento que o homem dela adquire9. A relação da criatura 

racional com o macrocosmos, longe de confluir numa relação artificial, tal como 

defende Cerqueira Gonçalves, define, desde logo, a própria estrutura especular da alma 

que, enquanto tal, interioriza naturalmente a criação exposta aos seus olhos10, e influi 

sobre a própria estrutura ontológica dos corpos, cujo ser não apenas se fixa neles 

mesmos e na Sabedoria que os criou e dispôs, como vimos anteriormente, mas ainda na 

mente humana que os contempla11. É que, ao ler toda a criação, o homem não cumpre 

apenas uma das etapas do seu itinerário para Deus, por meio do conhecimento que dele 

obtém, enquanto o investiga pelos seus vestígios, mas cumpre ainda a missão das 

                                                                                                                                               
spirituales, secundo modo corporales: ipsae tamen aliquo modo participant; sed in earum participatione 
status non est, sed ordinantur ad ulteriorem.» (II Sent., d. 1, p. 2, a. 1, q. 2; II, 42a). 
6 Cf. II Sent., d. 1, p. 2, a. 2, q. 2 (II, 46b); II Sent., d. 15, a. 2, q. 1 (II, 382b-383a); Brevil. II, 4 (V, 222a). 
7 Cf. II Sent., d. 14, a. 2, q. 1 (II, 382b-383a). 
8 «[…] omnia sunt nata ibi [in intellectu] scribi, et imprimi omnium similitudines et depingi […].» (II 
Sent., d. 16, a. 1, q. 1; II, 396a). Esta tese será adiante aprofundada, num capítulo específico em torno do 
itinerário da mente para Deus, que focará, por conseguinte, a teoria bonaventuriana do conhecimento. 
9 «Homo igitur, qui dicitur minor mundus, habet quinque sensus quasi quinque portas, per quas intrat 
cognitio omnium, quae sunt in mundo sensibili, in animam ipius.» (Itin. II, 3; V, 300a). 
10 «Ele [o homem] é senhor porque desfruta da possibilidade de comunicar com toda a realidade criada, 
não em uma relação artificial, mas através de uma simbiose metafísica, tal como a ideia de microcosmo o 
sugeriu.» (CERQUEIRA GONÇALVES, Joaquim, Homem e Mundo em São Boaventura, p. 247). O 
comentador apresenta, aliás, em todo o seu capítulo «O homem senhor e centro do mundo», uma leitura 
profunda da antropologia bonaventuriana: cf. IDEM, op. cit., pp. 211-258. 
11 Com isto, completa-se a exposição da triplicidade do ser criado, tal como Boaventura a defende na 
esteira de Agostinho: cf. supra p. 229, n. 32. 
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criaturas sensíveis, abstraindo delas toda a sua componente matérica e integrando-as 

dentro da espiritualidade da sua própria alma, através das imagens que nela se vêm 

imprimir, e reconduzindo-as ao Criador como seu significado profundo. 

O expressionismo bonaventuriano, que fizera do mundo uma palavra sensível 

proferida no espaço e no tempo, tem, em verdade, no homem, uma suas pedras 

angulares, a par da Divindade expressiva e do mundo no qual Deus se exprime a si 

próprio. Por entre os três elementos – Deus, mundo e homem –, recorta Boaventura uma 

relação de autor, livro e leitor. Recuperada da escola victorina, a metáfora do livro não 

se explica inteiramente na referência ao sujeito que nele e por ele se manifesta, mas 

convoca ainda a presença daquele que o observa e dele releva, como seu sentido, o seu 

Criador12. Toda a referência da criação a Deus, enquanto vestígio, depende, assim, da 

mediação da criatura racional que nela vislumbra os traços de um poder, de uma 

verdade e de uma bondade verdadeiramente divinas. Sem o trabalho hermenêutico do 

homem, que, deste modo, se embrenha numa leitura vivificante do real, porque 

arrancando à opacidade dos corpos sensíveis a presença viva do Divino, toda a criação 

perderia o seu valor, à maneira de uma obra esquecida num qualquer recanto de 

biblioteca, aguardando, no turpor dos seus meros grafismos, em tempos desenhados por 

um escritor que não se fez conhecer, a leitura que actualize os significados aí 

conservados. É que, desprovida da espiritualidade que cabe ao homem, a criação não 

saberia reconhecer-se a si própria como sinal do referente divino. 

Por tudo isto, recebe o homem, com justiça, o lugar intermédio na metafísica 

bonaventuriana. Pela sua intervenção no mundo se reconduzem, de facto, todas as 

criaturas sensíveis a Deus, mas a recondução das criaturas sensíveis, através da qual o 

homem parte para a sua própria recondução, não se efectiva sem o essencial dinamismo 

de autotranscendência que caracteriza a potência mais elevada da sua alma, e que dele 

reivindica a demanda da eterna e suprema perfeição. Entre o mundo, com o qual partilha 

uma espessura corpórea, e a Divindade, que visa pela sua espiritualidade, posiciona-se o 

homem, enredado numa constante tensão que só assume o antagonismo de duas 

direcções possíveis (ou para o mundo ou para Deus), se o homem não for capaz de 

definir a sua via segundo uma trajectória ondulante, que mergulhe na criação para, 

                                                 
12 M. Trin. I, 2 (V, 54b-55a). Sobre a metáfora do livro na filosofia de Boaventura e o seu fundo victorino, 
cf. ZINN, Grover, «Book and Word. The Victorine Background of Bonaventure’s Use of Symbols», S. 
Bonaventura (1274-1974) II, Jacques Guy Bougerol (dir.), Grottaferrata, Collegio S. Bonaventura, 1973, 
pp. 143-169. 
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através dela, reacender o seu movimento de ascensão a Deus. Por ora, importa 

sobretudo relevar a dupla conveniência – ao mundo das criaturas sensíveis e à vida 

espiritual de Deus – que está definindo a sua posição central, tanto na hierarquia do ser, 

como no círculo da processão / conversão. De resto, o lugar intermédio que o homem 

ocupa, pela sua natureza específica, dentro da rede ontológica – entre as demais 

criaturas e o Criador –, demarca-o, enquanto criatura derivada, ainda, desse mesmo 

dinamismo de saída da unidade divina para a multiplicidade criada, como o ponto de 

viragem que reconduz a multiplicidade criada à unidade divina. A Hugo de São Victor, 

que havia já pensado a criatura racional, na sua dualidade de naturezas e correspondente 

bidireccionalidade de inclinações, sob o conceito de medium 13 , Boaventura pede 

emprestado, não apenas o próprio conceito, mas a feição dinâmica que o atravessa, 

imprescindível na consagração do homem enquanto sujeito livre que, enquanto medium, 

pode, por conseguinte, decidir-se pela via ascensional a partir da sua descida ao sensível, 

e cumprir, assim, a sua superior vocação de se unir a Deus, ou estagnar na sua imersão 

na corporeidade criada. 

A peculiar compleição da criatura humana, na sua unidade de alma e corpo, dá-lhe, 

com efeito, os instrumentos necessários para se firmar nesta sua posição intermédia. 

Longe de uma dicotomia intransponível de realidades sensível e inteligível, a natureza 

do homem celebra, antes, na filosofia do Doutor Seráfico, a conjugação e, nesse sentido, 

a afinidade possível entre as duas dimensões14. Não se julgue, porém, que o dualismo 

alma / corpo tem correspondente linear na referência criatura / Criador que activa o ser 

humano, como se o corpo exprimisse, isoladamente, uma relação ao mundo dos 

sensíveis, enquanto a alma se dedicaria, por inteiro e em exclusivo, à perscrutação 

directa do Divino. A verdade é que tanto o corpo coadjuva a alma na sua ascensão a 

                                                 
13 «Homo ergo quasi in quodam medio collocatus, habet super se Deum, sub se mundum, et corpore 
quidem deorsum mundo conjungitur; spiritu autem sursum ad Deum sublevatur.» (HUGO DE SÃO 
VICTOR, Eruditionis Didascalicae VII, 14; PL 176, 822c). A definição bonaventuriana inscreve-se 
precisamente neste espírito: «Medium namque dicit communicantiam cum extremis.» (III Sent., d. 19, a. 
2, q. 2; III, 410b). Embora aplicado, neste contexto, à figura de Cristo, o termo «medium» transfere-se, 
com propriedade, para o homem, substituindo-se, porém, a ideia de uma comunicação, que implica uma 
univocidade das substâncias comunicantes, pela de conveniência, a qual requer apenas, quanto a Deus, 
uma comparação por analogia.  
14 Não somos, pois, indiferentes à leitura que Joaquim Cerqueira Gonçalves faz da noção bonaventuriana 
de homem, na sua composição de alma e corpo: «Mesmo assim, no tempo de S. Boaventura e neste autor, 
o aspecto focado não é o de contraste entre sensível e inteligível, mas sim o de continuidade […].» 
(CERQUEIRA GONÇALVES, Joaquim, Homem e Mundo em São Boaventura, p. 163). 
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Deus15, quanto a alma dirige o corpo na sua descensão à realidade criada16. Por outro 

lado, o dualismo alma / corpo também não se explica pelo par Criador / criatura, como 

se o espírito humano comunicasse com o espírito divino e partilhasse assim da sua 

natureza suprema e incriada, enquanto o corpo permaneceria, na sua estrutura, 

indiscernível do resto da criação sensível. A verdade é que tanto o corpo humano se 

distingue do resto da criação pela perfeição da alma que o enforma e, assim, o orienta, 

como a alma se diferencia radicalmente de Deus enquanto efectiva criatura. Vimos já, 

aliás, como a alma humana, embora mais semelhante a Deus do que qualquer outra 

criatura mundana, por via da sua espiritualidade, dele se distancia infinitamente como o 

finito se distancia do infinito e a criatura do Criador17, pese embora a sua intrínseca 

potencialidade de se unir a Deus, dependente, todavia, do concurso imediato da própria 

graça divina. 

A complexidade que reveste a composição de corpo e alma, e que não compactua 

com dualismos fáceis, funda-se, em parte, na complexidade que a relação matéria e 

forma alcança, na filosofia bonaventuriana, quando sustentada pela realidade humana. 

Distanciando-se do pensamento do seu contemporâneo, Tomás de Aquino – que, em 

linha com o aristotelismo, via na relação corpo / alma o esquema da matéria e forma18 –, 

mas permanecendo, não obstante, fiel a uma leitura hilemórfica da criação, Boaventura 

apresenta uma visão peculiar que faz da alma uma substância completa, no sentido em 

que está composta, já por si, de forma e matéria espirituais19. A matéria encerra, de 

facto, para Boaventura, a dimensão da potencialidade ou receptividade que atravessa a 

criação e a coloca na esteira do fluxo do devir. Por isso, qualquer ente sujeito a 

mutações ou actualização por novas formas pressupõe, na sua constituição, a matéria 

que pelas formas se deixa enformar. A perfectibilidade e, em geral, a capacidade de 

transformação daquela alma que decide para si o seu destino capitalizam, com efeito, 

                                                 
15 «[…] ex hoc homo non solum rectus, sed etiam rector et rex efficitur […].» (II Sent., prooem.; II, 4b). 
Como por aqui se pode ler, existe, para Boaventura, uma certa correlação entre a configuração do corpo 
humano, de postura erecta, e o lugar que o homem alcança, por via da sua racionalidade, no conjunto do 
universo. 
16 «[...] completio vero naturae requirit, ut homo constet simul ex corpore et anima tanquam ex materia et 
forma, quae mutuum habent appetitum et inclinationem mutuam […].» (Brevil. VII, 5; V, 286b). 
17 Cf. supra pp. 200 e ss.. 
18 Cf. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, q. 76, a. 1 (V, 208a-215b); IDEM, Summa contra 
Gentiles II, 72 (XIII, 456b); ARISTÓTELES, De anima, 413a-414a. 
19 «[…] anima rationalis composita est ex materia et forma.» (II Sent., d. 17, a. 1, q. 2; II, 414a); «[…] 
anima autem non tantum est forma, immo etiam est hoc aliquid […].» (II Sent., d. 17, a. 1, q. 2; II, 415b). 
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todo um conjunto de potencialidades que podem, ou não, vir a ser actualizadas20. Ser-se 

composto de matéria implica, afinal, no seio da criação, que se é projecto e dinamismo 

de auto-realização, mais do que essência estática e indiferente ao ritmo da conversão 

para Deus: é ser-se volúvel às formas vindouras, mas, também, ser-se capaz de Deus, 

como forma perfeita à luz da qual todas as formas criadas foram feitas 21 . Para 

resguardar, dentro da sua filosofia, o motivo agostiniano do “capax Dei”22, Boaventura 

reclama, pois, para a alma, um princípio material próprio, que se faça nela sede da 

forma pura que é Deus e substância receptora das influências divinas. 

O que a suposição de uma matéria espiritual acrescenta, ainda, à noção 

bonaventuriana da alma humana, é a sua emancipação relativamente ao corpo, 

prescindindo dele, para se firmar como substância. Não quer isto, no entanto, dizer, que 

da alma ao corpo se dissolva qualquer relação substancial, ou ainda que a alma não seja, 

também ela, a forma do corpo, à maneira de Aristóteles e de Tomás de Aquino. Com 

efeito, e enquanto a forma espiritual solicita, para a satisfação da sua capacidade 

enformante, a sua extensão ao corpo, no qual actualiza as suas funções vegetativa e 

sensitiva, a alma depõe-se, efectivamente, no corpo enquanto sua forma 23 . Esta 

compreensão da alma enquanto forma do corpo não é senão, como nos assegura Étienne 

Gilson, “a mais modesta” perspectiva a partir da qual a alma pode ser descrita24. Talvez 

                                                 
20 «Item, omne illud quod secundum sui mutationem est susceptibile contrariorum, est hoc aliquid et 
substantia per se existens in genere, et omne tale compositum est ex materia et forma; sed anima 
secundum sui mutationem est susceptiva gaudii et tristitiae […].» (II Sent., d. 17, a. 1, q. 2; II, 414a). 
21 Fazemos, aqui, uso da nomenclatura que Stéphane Oppes emprega para o tratamento da categoria de 
homem, tal como ela se apresenta a Boaventura: «[…] l’uomo per B. è comprensibile solo a partire dal 
suo svolgersi e svillupparsi nel tempo e nella storia: un farsi più che un’essenza statica; un progetto, 
pro-jectum, un essere gettato in avanti […].» (OPPES, Stéphane, «Homo», Dizionario Bonaventuriano, p. 
549). 
22 «Eo quippe ipso imago eius est quo eius capax est eiusque esse particeps potest […].» (AGOSTINHO, 
De Trinitate XIV, 8, 11; CCSL 50A, 436). A esta definição da alma enquanto «capax Dei» regressa 
Boaventura repetidas vezes: Cf. I Sent., d. 3, p. 2, a. 1, q. 2 (I, 82b); II Sent., d. 16, a. 1, q. 3 (II, 399b); II 
Sent., d. 26, a. un., q. 4; (II, 640b).  
23  «Item, anima naturaliter est forma corporis […].» (II Sent., d. 17, a. 1, q. 3; II, 417a). A tese 
apresentada aquando da argumentação contra a ideia de que a alma de Adão teria sido criada antes da 
criação do seu corpo, não é repudiada pelo Doutor Seráfico. «[...] [anima est] forma totalis corporis […]» 
(I Sent., d. 8, p. 2, a. un., q. 3; I, 171b); «[...] anima dicitur vita corporis dupliciter, scilicet vel per modum 
informantis, vel per influentis, quia anima comparatur ad corpus dupliciter, videlicet per modum 
perfectionis et per modum motoris.» (Sc. Chr. V; V, 31a). E a razão de tudo isto é que a forma espiritual 
não satisfaz todo o seu desejo de matéria na matéria espiritual, nem a matéria corpórea satisfaz todo o seu 
desejo de forma na forma corpórea: «Licet autem anima rationalis compositionem habeat ex materia et 
forma, appetitum tamen habet ad perficiendam corporalem naturam; sicut corpus organicum ex materia et 
forma compositum est, et tamen habet appetitum ad suscipiendam animam.» (II Sent., d. 17, a. 1, q. 2; II, 
416a-416b). 
24 «[…] sans doute il a intégré à sa doctrine la formule aristotélicienne de l’âme comme acte et entéléchie 
du corps organisé, mais cette formule, qui constitue la définition même de l’âme aux yeux des 
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modesta, mas nem por isso supérflua: a perfeição do corpo está dada pela alma e este 

requere-a para exercer as suas potências vegetativa e sensitiva, e a alma tira dele partido 

para comunicar com toda a criação sensível, e dela colher as suas semelhanças, nas 

quais vislumbra o exemplar divino. 

O esquema hilemórfico que Boaventura empresta à caracterização do homem não 

consigna, por assim dizer, uma visão enquistada da criatura racional, plenamente 

definida pela composição de matéria e forma. Pelo contrário, o esquema hilemórfico 

anima a criatura racional pelo desejo mútuo entre a matéria e a forma, no qual se 

constitui. Daqui resultará, não apenas uma certa permeabilidade entre corpo e alma, mas 

uma abertura do corpo e da alma a novas possibilidades: sejam elas construtivas do 

processo de ascensão a Deus (pela ordenação do corpo através da forma espiritual, com 

vista ao vislumbramento do Divino, e pelo exercício da mesma forma na matéria 

espiritual, que põe em acto as mais altas forças da alma – nomeadamente, a razão, o 

intelecto e a mente); sejam elas degradantes da condição humana (pela exclusiva 

concentração da forma espiritual nas funções inferiores que exerce, enquanto forma do 

corpo).  

Assim, não podemos deixar de recordar, através das palavras de Joaquim 

Cerqueira Gonçalves, a tremenda tarefa que cabe ao homem, situado no mundo perante 

a decisão radical de inverter o sentido processivo da criação e de, assim, lhe conceder 

significado e finalidade, ou de se perder na profusão das criaturas, extraviando-se do 

percurso de recondução a Deus e, com isso, da satisfação do seu mais íntimo desejo:  

“O ser da antropologia de Boaventura encontra-se oscilando entre uma 
dupla possibilidade, a de intensificar a imagem ou a de se perder entre a 
multidão dos vestígios. Abdicando da possibilidade de enriquecer como 
imagem, leva consigo a responsabilidade de uma acefalia a que obriga toda 
a realidade criada, contrariando a sua mais profunda aspiração.”25  

A alma que aspira ao Divino e a alma que rege o corpo não são, em substância, 

duas26 e, por isso, ou a alma se serve do corpo que enforma como impulso primeiro para 

o seu conhecimento de Deus, decifrando, por entre os vestígios corpóreos que inundam 

a criação, a Divindade que aí se dá a ver como enigma, ou se dissipa nas preocupações e 
                                                                                                                                               
aristotéliciens, ne définit dans le système de saint Bonaventure que la plus modeste de ses fonctions.» 
(GILSON, Étienne, La Philosophie de Saint Bonaventure, p. 272). 
25 CERQUEIRA GONÇALVES, Joaquim, Homem e Mundo em São Boaventura, p. 219. 
26 «Nec est intelligendum, propter hoc quod dicitur, quod virtutes quaedam sunt intellectuales, quaedam 
consuetudinariae, quod propter hoc virtutes sint in parte aliqua alia nisi in rationali, quia essentia omnis 
virtutis est in rationali; sed quaedam sunt in rationali secundum se et secundum quod est speculatrix; 
quaedam autem, secundum quod est exterioris hominis gubernatrix.» (Hexaem. V, 13; V, 356a-356b). 
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deleites corpóreos, arruinando a sua mais alta vocação e desejo de se unir a Deus. Em si 

mesmo, o corpo não se firma como instância do mal ou desgraça da alma, pois que é 

meio e instrumento para a persecução de Deus 27 . É antes a alma humana que 

Boaventura põe como sujeito da sua ética, cabendo-lhe a decisão entre um bem menor 

que perca de vista a total realização do seu desejo de bem, e o bem supremo, ao qual 

ordenaria todos os bens com os quais se depara na criação, e em harmonia com o qual se 

apaziguaria por fim. Nisto consiste, pois, o destino da alma enquanto imagem de Deus, 

dentro de uma categoria ontológica que medeia entre o mero vestígio que se refere a 

Deus, distinta mas longinquamente, e a similitude que designa a deiformidade da 

criatura racional, então reformada pela graça divina. Como o corpo se inscreve, pela sua 

dimensão sensível, no conjunto dos vestígios, uma exclusiva inclinação da forma 

espiritual sobre esta matéria representa para ela, que é imagem nítida de Deus, uma 

degradação ontológica. Pelo contrário, a sua natural inclinação para o Divino, que é 

exercício da sua capacidade de Deus [capax Dei], concorre para a sua transformação na 

similitude de Deus, ordenando-se, assim, à recepção da luz sobrenatural da Divindade, 

que a complementa e aperfeiçoa28. 

Vejamos, então, o que, no contexto da ontologia bonaventuriana, se significa pelo 

conceito de imagem. Quando da alma humana se diz que é imagem de Deus, logo 

ressalta a ideia de um certo espelhamento do Divino, que por ela se deixa representar e 

quanto a ela se põe como modelo. Ora, é isso que descortinamos nas três faculdades da 

alma – memória, inteligência e vontade –, nas quais se entrevêem as três pessoas da 

Trindade. De facto, a insistência bonaventuriana na unicidade da substância da alma, 

não obstante a tripla potencialidade que a define, faz eco da concepção cristã de Deus, 

que surpreende, na absoluta unidade de essência, uma tríade de relações hipostasiadas 

                                                 
27 «Si enim, ut dicunt philosophi, anima naturaliter unitur corpori, non contrahit morbum […]» (Hexaem. 
VII, 9; V, 367a); «Homo aegrotans est non tantum spiritus nec tantum caro, sed spiritus in carne 
mortali.» (Brevil. VI, 1; V, 265a); «[...] inesse in carne potest dicere habitudinem materiae, vel finis; 
secundum quod dicit habitudinem materiae, non est reprehensibile esse in carne secundum quod dicit 
habitudinem finis, utpote cum quis facit opera carnalia propter carnem, sic culpabile est [...].» (Perf. ev. 
III, 1; V, 169b). 
28 «Quoniam igitur, cum anima convertitur ad Deum, sibi conformatur, et imago attenditur secundum 
conformitatem: ideo imago Dei consistit in his potentiis, secundum quod habent obiectum Deum. […] 
Sed cum convertitur ad creaturas inferiores, illis conformatur, in quibus non est imago Dei, sed vestigium. 
Ideo potentiae animae, secundum quod habent inferiora pro obiectis, recedunt a ratione imaginis, quia 
recedunt a conformitate expressa.» (I Sent., d. 3, p. 2, a. 1, q. 2; I, 83b). 
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numa trindade de pessoas divinas29. A consonância que Boaventura desvela entre cada 

uma das relações intradivinas, que constituem as diferentes pessoas da Trindade, e cada 

um dos três exercícios da alma só confirma a analogia que as une. Quando a alma 

descobre em si o amor natural que por si nutre, por sua vontade própria, logo descobre o 

conhecimento que de si tem, por via da sua própria inteligência, porque, em verdade, 

não se ama aquilo que em absoluto se desconhece. Por sua vez, quando a alma se 

apercebe que, de algum modo, se conhece, logo depreende, dentro de si, a faculdade da 

memória, por via da qual se recorda de si própria, recordação esta, sem a qual nenhum 

conhecimento de si se poderia construir. A recordação de si está, pois, originando o 

conhecimento de si e, na união de ambos, o amor próprio exala30. Para Boaventura, a 

semelhança que todo este esquema relacional logra relativamente à Trindade – cuja 

primeira pessoa produz a partir de si própria o conhecimento de si, que se consubstancia 

na segunda pessoa, com a qual, por seu turno, se une para a expiração de um amor 

comum, consubstanciado, por seu turno, na terceira pessoa –, não sanciona uma mera 

coincidência, mas ancora-se na imitação, por parte da alma, da teia de relações pela qual 

o Deus trinitário dos cristãos se tece. Para Agostinho, de resto, os exercícios das três 

faculdades da alma haviam já servido para a explanação das distinções entre as três 

pessoas da Trindade, porque nela fintara o Hiponense a imagem de Deus, em 

consonância com o que estaria consagrado nas Sagradas Escrituras31. Neste contexto, 

Boaventura limita-se a seguir as pegadas do seu mestre espiritual, sem, no entanto, se 

furtar a um esforço próprio de integração desta tese na sua concepção de uma analogia 

universal de todas as criaturas com Deus. 

A ideia de imitação, que se deixa ortografar, na obra bonaventuriana, pelo termo 

“imitago”, joga-se, com efeito, no próprio conceito de imagem [imago], através do qual 

Boaventura considera a estrutura ontológica da alma32. Dizer que a alma é imagem de 

                                                 
29 «Haec tria, scilicet mens generans, verbum et amor, sunt in anima quoad memoriam, intelligentiam et 
voluntatem, quae sunt consubstantiales, coaequales et coaevae, se invicem circumincedentes.» (Itin. III, 5; 
V, 305a). 
30 «Intra igitur ad te et vide, quoniam mens tua amat ferventissime semetipsam; nec se posset amare, nisi 
se nosset; nec se nosset, nisi sui meminisset, quia nihil capimus per intelligentiam, quod non sit praesens 
apud nostram memoriam; et ex hoc advertis, animam tuam triplicem habere potentiam, non oculo carnis, 
sed oculo rationis.» (Itin. III, 1; V, 303b). 
31 Cf. AGOSTINHO, De Trinitate X, 11-12, 18-19 (CCSL 50, 330-332); Gn. I, 26-27. 
32 «Imago enim dicitur quasi imitago, ergo ubi est ratio imaginis, ibi est imitatio […].» (I Sent., d. 31, p. 2, 
a. 1, q. 1; I, 540a); cf. ainda De donis III, 11 (V, 471a). Terá sido Sexto Pompeu Festo quem, segundo os 
editores de Quaracchi, associou etimologicamente a noção de imago à palavra imitago: cf. I Sent., d. 31, p. 
2, a. 1, q. 1, n. 1 (I, 540a); Verrii Flacci De Verborum Significatione, André Dacier (éd.), Paris, 16811, p. 
178. 
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Deus torna-se, assim, neste âmbito, sinónimo da afirmação da alma enquanto cópia do 

Divino. A sua condição de analogia a isso a havia já votado: à luz de uma analogia de 

ordem, a tríade memória / inteligência / vontade estende-se na sombra da Trindade de 

Pai, Filho e Espírito Santo, que se faz seu protótipo ou exemplar. Perseverante no matiz 

dinâmico que vai imprimindo nos seus diversos tópicos, Boaventura não perde de vista, 

no entanto, a analogia de proporcionalidade que associa as relações internas da alma às 

relações internas da Divindade, e que se ajusta à analogia de ordem que associa a alma, 

como imagem, à Trindade, como modelo.  

Em síntese, a alma imita e é, por isso, imagem da Trindade, pois que na alma se dá 

perfeita a unidade de uma triplicidade de potências e, ao mesmo tempo, a pluralidade de 

relações de origem e emanação, pelas quais a inteligência se desdobra da memória e a 

vontade da inteligência com a memória33. Se, à primeira vista, esta comparação da alma 

com a Trindade parece não progredir desde a semelhança que o vestígio já alcançava 

relativamente ao Divino, Boaventura, porém, enfatiza o carácter expresso de que se 

reveste esta semelhança em que a alma consiste 34 . Como semelhança expressa, a 

imagem representa, quanto ao vestígio, não só uma maior conformidade a Deus35, mas 

uma ordenação imediata à substância expressiva, da qual se faz expressão36. Com maior 

clareza exprime a imagem a Trindade, referindo-a, já não nas suas apropriações, pelas 

quais se tacteiam as pessoas divinas, mas nas propriedades que, efectivamente, 

distinguem cada uma delas 37 . Dentro de uma filosofia expressionista, o adjectivo 

“expressa”, que modifica o carácter específico de “semelhança”, quando a esta se apõe 

para a adequar, convenientemente, à natureza da imagem, não satisfaz o seu sentido na 

ideia de um mero acréscimo de evidência, segundo o qual diríamos que a imagem é uma 

                                                 
33 «In iis autem non tantum attenditur origo et emanatio, per quam est in eis distinctio, verum etiam 
aequalitas et consubstantialitas et inseparabilitas, ex quibus expresso testimonio clamatur, Deum esse 
trinum.» (M. Trin. I, 2; V, 55a). 
34 «[…] imago dicit expressam similitudinem.» (II Sent., d. 16, a. 1, q. 1; II, 394b). 
35  A imagem distancia-se, portanto, do vestígio pelo grau de imitação do Divino e fazendo-se, por 
conseguinte ressonância próxima e não longínqua de Deus – o que, aliás, se explica, porque enquanto os 
vestígios se assemelham a Deus pelo seu aspecto extrínseco, é pelas propriedades instrínsecas que a alma 
se assemelha a Deus: «[…] illa quae assimilatur magis de longinquo, habet rationem vestigii; illa vero 
quae de proximo, habet rationem imaginis; talis autem est creatura rationalis, utpote homo.» (II Sent., d. 
16, a. 1, q. 1; II, 394b); «Tunc autem est similitudo expressa, quando non tantum est similis modus se 
habendi in comparatione ad extrinseca, sed in comparatione ad intrinseca.» (II Sent., d. 16, a. 1, q. 1; II, 
395a). 
36 «De esse imaginis est, quod creatura immediate ordinetur ad Deum […].» (II Sent., d. 16, a. 2, q. 1; II, 
401a-401b). 
37 Cf. supra p. 234. 
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semelhança mais clara da Divindade38. Sem desprimor para esta leitura, que se concilia 

com a gradação ontológica na qual Boaventura inscreve o vestígio e a imagem, a 

compreensão do conceito de expressa similitudo dentro do expressionismo filosófico, 

não pode deixar de nos sugerir uma certa saturação semântica, que não se compagina 

com a simples ideia de um acréscimo de semelhança. Senão vejamos: por “expressa 

similitudo” havia já Boaventura nomeado a segunda pessoa da Trindade, enquanto 

Verbo divino produzido pelo Pai no acto de autoconhecimento39. A homonímia desta 

designação não traz, é certo, a univocidade dos sujeitos – o Verbo e a alma – aos quais 

se aplica. Mas, sob pena de acusarmos o filósofo de uma ausência de rigor no emprego 

dos termos, e de uma confusão facilmente evitável entre dois significados equívocos de 

um mesmo termo, decidimos incorrer no risco de os abraçar como análogos. O risco, 

sabemo-lo, está à partida calculado, pois que nos limitamos a transferir, para este 

contexto, uma relação de analogia que Boaventura vai proclamando por toda a sua obra: 

a analogia entre Deus e a criatura, que aqui se instancia na analogia entre o Verbo de 

Deus e a alma humana, sob a definição comum de “semelhança expressa”. Ora, a noção 

de “expressa similitudo” que se traduz, com propriedade, por “semelhança expressa”, 

mas que melhor se clarifica na ideia de “semelhança expressada”, mostra-se, desde logo, 

como resultado de uma actividade expressiva: com efeito, tal se verifica na geração do 

Filho pelo Pai, e semelhante processo demarca a criação da alma por Deus. Todavia, 

como produto da expressividade divina derivava já toda a criação sensível que se fizera 

vestígio de Deus, pelo que, sob este ponto de vista, a imagem não se firma ainda na sua 

unicidade. O que Boaventura acrescenta também acerca da semelhança expressa é que 

ela é a razão de conhecer [ratio cognoscendi] 40 . No Verbo, isso explicava a sua 

constituição enquanto imagem na qual e pela qual Deus se conhece a si e a todas as 

criaturas ante rem, porquanto inscritas na sua própria potência criadora. Quando 

transferimos o termo “semelhança expressa” para o domínio da alma, tal como 

                                                 
38 Assim interpreta Marcella Serafini, que se limita a traduzir a expressão «expressa similitudo» por 
«evidente somiglianza»: SERAFINI, Marcella, «Il desiderio naturale di Dio nel pensiero di Duns Scoto», 
Giovanni Duns Scoto. Studi e ricerche nel VII Centenario della sua morte I, Martín Carbajo Nunez (cura), 
Antonianum, Roma, 2008, p. 285. E na mesma linha, refere-se Étienne Gilson à semelhança expressa que 
define a imagem enquanto «conformité étroite»: GILSON, Étienne, La Philosophie de Saint Bonaventure, 
p. 181. Esta interpretação não é, na verdade, absurda e deixa-se, com efeito, extrair das próprias palavras 
de Boaventura, que nos diz que uma semelhança é tanto mais expressa quanto maior a conveniência que 
exprime relativamente a Deus: «Et quia, quanto maior est convenientia, tanto expressior est similitudo 
[…].» (II Sent., d. 16, a. 1, q. 1; II 395a). 
39 Cf. supra p. 177, n. 80. 
40 «[…] expressa similitudo est ratio cognoscendi […].» (I Sent., d. 31, p. 2, a. 1, q. 3; I, 544a). 
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Boaventura o fez, algo de semelhante a este dinamismo se verte na criatura racional, a 

qual toma a semelhança expressa, que de Deus é, como princípio e padrão de todo o seu 

próprio conhecimento 41 . Deste modo, concluímos que quem se assume como 

“semelhança expressa” se sobrepõe às simples semelhanças, enquanto sujeito cognitivo 

capaz, não só de se reconhecer enquanto tal, mas também de medir todas as 

semelhanças que recebe por aquela semelhança expressa que Deus lhe concedeu. Ao 

incluir a alma no conceito de uma semelhança expressa, o Doutor Seráfico não trata 

apenas de vincar, por conseguinte, o grau de analogia que a une a Deus, mas 

imprime-lhe uma natural faculdade para conhecer que só se satisfará na apreensão 

daquela realidade que, com maior conformidade, se harmoniza com a semelhança 

expressa que a constitui.  

E, de facto, a imagem comporta, para lá da noção de vestígio e de referência a 

Deus como causa que a configura na sua triplicidade de potências e unidade de 

substância, o impulso para o conhecimento do Divino, visando-o, pois, no exercício da 

memória e da inteligência, mas também no da vontade. A verdade é que, numa análise 

mais profunda destas faculdades, Boaventura releva, de todas elas, as suas aptidões para 

apreender a realidade divina. É, de resto, esta a tarefa que o filósofo empreende ao 

longo de todo o terceiro capítulo de Itinerarium mentis in Deum. A memória, de cuja 

concepção alargada Boaventura se faz viva testemunha e receptor, a partir de Agostinho, 

manifesta, desde logo, uma propensão para a apreensão da eternidade, ao conjugar, 

simultaneamente, as operações de recordação – pela qual conserva e representa as 

coisas passadas –, de interiorização – pela qual conserva e representa as coisas 

presentes –, e de previsão – pela qual conserva e representa as coisas futuras42. Em rigor, 

a eternidade de Deus, que é instante atemporal no qual se conjuga toda a actividade 

divina, não confina numa mera soma de tempos ou numa extensão temporal ampliada, 

mas a simultaneidade de tempos que a memória conjura, a partir da sua natural finitude, 

aproximam-na da eternidade divina. No entanto, porque à memória Boaventura 

reconhece, não apenas a capacidade de conservação e representação das coisas 

exteriores e temporais, mas ainda a capacidade de reter as realidades simples – como os 

                                                 
41 Cf. I Sent., d. 35, a. un, q. 1 (I, 601a-602b). 
42 Itin. III, 2 (303b-304a). De Agostinho, colhe Boaventura uma concepção alargada de memória cujo 
conteúdo se amplia até à própria Divindade [memoria Dei]: Cf. AGOSTINHO, Confessionum X, 8-25, 
12-36 (CCSL 27, 164-174). Nas Quaestiones disputatae de mysterio Trinitatis, Boaventura explicita, com 
maior precisão, de que modo a eternidade divina se faz presente à memória humana: cf. M. Trin. V, 1 (V, 
90a). 
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princípios quantitativos, a partir dos quais se medem quantidades –, e as realidades 

sempiternas – como os princípios e axiomas das ciências, a partir dos quais a razão 

opera –, logo, nela desvenda a natural capacidade para receber formas a partir do que 

lhe é superior e para albergar verdades imutáveis que não podem, enquanto tais, derivar 

da sua experiência sensível. Debruçando-se sobre a potência intelectiva da alma, é 

também uma natural capacidade de Deus que Boaventura nela descobre. Com efeito, 

quer se dedique à percepção da verdade dos termos, quer à verdade das proposições, 

quer à verdade das ilações, a inteligência supõe, à partida, a presença da verdade eterna, 

por comparação com a qual julga da verdade desses mesmos termos, proposições e 

ilações43. Por último, nos três exercícios da potência electiva ou vontade – conselho, 

juízo e desejo [consilium, iudicium et desiderium] – revela-se a inerente capacidade da 

alma para o conhecimento da suprema bondade, por meio da qual averigua o que é 

melhor (conselho), julga da rectidão da sua decisão (juízo), e se move (desejo), porque 

todo o movimento volitivo se endereça para o sumo bem e está suscitado pelo desejo de 

sumo bem, mesmo quando se deixa distrair pelas representações que a ele se ordenam44. 

Ser imagem da eternidade, da verdade e da bondade divinas, como aqui fica claro, 

não diz, à maneira do vestígio, uma simples imitação, na estrutura própria, do ritmo da 

Trindade, mas compromete a criatura – verdadeiramente capaz de Deus em virtude da 

semelhança expressa que Deus lhe imprime – na perscrutação do Divino. A efectiva 

reprodução espiritual da Divindade, que se dá no mundo como alma humana, não pode, 

com efeito, traduzir-se, como numa escultura, no retrato grosseiro e inerte das linhas 

com que a Trindade se constrói, mas antes na representação viva do seu dinamismo. 

Porque, enquanto imagem de Deus, a alma não apenas a ele se conforma como modelo, 

mas está também desenhada para a conversão a Deus, cabe-lhe a si metamorfosear a sua 

passividade, enquanto receptáculo dos dons naturais que Deus lhe dá como causa, na 

actividade própria, pelo exercício pleno das faculdades que naturalmente encerra. 

Assimilar-se a Deus não delimita, assim, apenas a sua natureza, por via da criação 

divina, mas define o seu esforço pessoal de auto-realização, pois que, para sua a própria 

perfeição enquanto imagem, cumpre-lhe conformar-se o mais possível ao seu protótipo. 
                                                 
43 Itin. III, 3 (V, 304a-304b). 
44 Itin. III, 4 (V, 304b-305a). Sobre a concepção bonaventuriana de vontade e a correlativa presença da 
bondade divina, a influência de Agostinho é notória, como aliás vai anotando Maria Manuela Martins ao 
longo da edição de 2009 da tradução portuguesa de Itinerarium mentis in Deum: SÃO BOAVENTURA, 
Itinerário da mente para Deus, António Soares Pinheiro (trad.), Maria Manuela Martins (introd. e notas), 
pp. 157-159. Cf. AGOSTINHO, De Trinitate VIII, 3, 4 (CCSL 50, 271-273); IDEM, De uera religione 
XXXI, 58 (CCSL 32, 225). 
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Mas, se, à primeira vista, todo este processo parece reclamar, desde o princípio, uma 

atitude ascética, que faça esquecer o mundo envolvente e o próprio corpo para a atenção 

exclusiva a Deus, na verdade, em todo o conhecimento sensível de que a alma é capaz, 

por espelhamento em si das espécies das criaturas, repete-se a actividade do Verbo que 

pre-contém, na sua simplicidade, as ideias, que mais não são do que espécies 

expressivas da multiplicidade criada 45 . E, se, neste primeiro momento, a alma 

acompanha ainda o rumo descendente da expressividade divina – ao inclinar-se para o 

que na escala ontológica se posiciona abaixo de si, pela sua corporeidade e 

desproporção ao Divino –, logo a mesma alma o inverte numa marcha ascendente de 

recondução da semelhança recebida por via dos seus sentidos à semelhança expressa 

que a alma directamente recebeu da Divindade, com a qual a alma compara e a partir da 

qual avalia o valor de verdade e de beleza de toda a criação. 

Uma vez que a imagem significa, então, mais o empenho de assimilação ao 

Divino do que semelhança alcançada, a alma, como bem especifica Boaventura, diz-se, 

não só efectiva imagem de Deus, desde a sua criação, mas “à imagem de Deus” [ad 

imaginem Dei]46. A preposição “ad”, que se traduz no movimento para a imagem de 

Deus, demarca, pois, o processo de gradual imitação do Divino que a criatura racional, 

pela sua memória, inteligência e vontade, livremente empreende. O dinamismo da alma 

que nestes moldes se descreve, a par da sua posição intermédia na escala ontológica – 

entre a opacidade do simples vestígio e a claridade da similitude que é complemento de 

conformidade a Deus cedido pela própria Divindade –, colocam-na perante uma 

tremenda decisão, cuja consequência ditará o seu próprio estatuto ontológico: 

humilhando-se numa irremediável subjugação ao corpo que enforma, ou servindo-se 

dele para se dispor para a recepção da graça divina que a restaure e lhe devolva uma 

mais perfeita consonância com Deus. 

A categoria da luz, que o Doutor Seráfico vai tratando de aplicar às diversas 

regiões ônticas, fazendo-a, assim, convergir com o próprio ser, desce, então, sobre a 

alma humana para decifrá-la enquanto reflexo criado da Sabedoria divina, enquanto 

forma e actividade intelectiva – falamos aqui de luz espiritual criada que, em 

consonância com o Pseudo-Areopagita, dá consistência às substâncias intelectuais 
                                                 
45 Assim interpretamos as palavras de Cerqueira Gonçalves: «Precisamente no exercício da inteligência, o 
homem se comportará como imagem da divindade.» (CERQUEIRA GONÇALVES, Joaquim, Homem e 
Mundo em São Boaventura, p. 171). 
46 «Hinc est, quod homo non tantum est imago, sed etiam ad imaginem, quia non secundum omne quod 
est […].» (II Sent., d. 16, dub. 3; II, 407b). 
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produzidas por Deus 47  –, mas ainda, e sobretudo, como lugar onde a própria luz 

espiritual incriada se espraia. É certo que, à maneira de todas as criaturas, também a 

alma humana se deixa designar pelo conceito de luz e, com todas elas, se manifesta 

como reluzência do Divino, na medida da sua conformidade ao exemplar, mas, à 

distância de todos os corpos, a alma diz-se luz espiritual criada e não luz corpórea. 

Infelizmente, a luz espiritual criada não recebe de Boaventura uma atenção tão 

exaustiva como a luz divina e a luz corpórea – ambas esclarecidas nos termos de uma 

força difusiva, activa e manifestativa –, pelo que a sua explicitação só no campo da 

teoria agostiniana da iluminação se deixa claramente aflorar48. A teoria da iluminação, a 

par de uma teologia da graça, como adiante veremos, traz à filosofia bonaventuriana a 

hipótese da emanação luminosa, que a sua concepção de criação, de matriz cristã, não 

lhe havia permitido. Quando, pois, naquela substância que vem do nada se vislumbram 

razões eternas e imutáveis, que, enquanto tais, não podem dela derivar, logo se 

depreende a presença de uma luz incriada que ilumina o intelecto na sua acção cognitiva, 

regulando-o e concedendo certeza aos conteúdos do seu entendimento – uma certeza 

que não poderia decorrer, nem da volubilidade dos seus objectos, nem da mutabilidade e 

temporalidade da própria alma49. Como eternas e imutáveis, tais razões não têm começo 

no tempo e, sendo, pois, incriadas, são a própria luz divina naturalmente infundida na 

alma, que é sua imagem, para a auxiliar no seu processo de conhecimento. A luz divina 

infundida na alma distingue-se, portanto, da própria alma e não se constitui, por isso, 

como luz espiritual criada, pelo que a hipótese segundo a qual a luz espiritual criada não 

seria senão luz incriada apropriada à alma ou emanação de luz divina, partilhando com a 

                                                 
47 PSEUDO-DIONÍSIO, De coelesti hierarchia III, 2 (PG 3; 165a-165c); IDEM, De divinis nominibus IV, 
2 (PG 3, 696b); IDEM, op. cit. IV, 22 (PG 3, 724b). Cf. II Sent., d. 24, p. 1, a. 2, q. 4 (II, 569b). 
48 O opúsculo Quaestio disputata de cognitionis humanae suprema ratione, que os editores de Quaracchi 
trouxeram a lume, e no qual Boaventura trabalha em pormenor a teoria agostiniana da iluminação divina, 
fornece-nos uma base importante para a discussão da questão: Quaestio disputata de cognitionis humanae 
suprema ratione, pp. 49-73, in De Humanae Cognitionis Ratione. Anecdota quaedam Seraphici Doctoris 
Sancti Bonaventurae, edita et studio PP. Collegii a S. Bonaventurae, ad Claras Aquas (Quaracchi) prope 
Florentiam, 1883. Não quer isto dizer que Boaventura não teça comentários diversos acerca da luz 
espiritual criada. Estes estão, no entanto, dispersos pela sua obra, não lhe tendo o autor sequer dedicado 
uma questão inteira. O facto pode explicar-se, contudo, pela vulgarização do conceito de luz espiritual 
como designação da inteligência. Cf. supra p. 234, n. 43. 
49 «Nobilitas, inquam, cognitionis, quia cognitio certitudinalis esse non potest, nisi sit ex parte scibilis 
immutabilitas, et infallibilitas ex parte scientis. Veritas autem creata non est immutabilis simpliciter, sed 
ex suppositione; similiter nec lux creaturae est omnino infallibilis ex propria virtute cum utraque sit creata 
et prodierit de non-esse in esse. Si ergo ad plenam cognitionem fit recursus ad veritatem omnino 
immutabilem et stabilem et ad lucem omnino infallibilem; necesse est quod in huiusmodi cognitione 
recurratur ad artem supernam ut ad lucem et veritatem: lucem, inquam, dantem infallibilitatem scienti, et 
veritatem dantem immutabilitatem scibili.» (Sc. Chr. IV; V, 23b). 
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fonte uma mesma natureza, se descarta por inteiro. Essa luz que se verte sobre a alma e 

alicerça o conhecimento de que a alma é sujeito diz-se, com propriedade, luz divina, e 

não luz espiritual criada. 

O espaço para a iniciativa humana parece, entretanto, encolher-se nesta expansão 

do divino pelo intelecto humano, mas só aparentemente, pois que a cooperação da luz 

divina não anula o concurso da luz espiritual criada50, uma vez que, em verdade, a luz 

divina constitui apenas um dos quatro factores que, na sua conjugação, propiciam a 

actividade cognitiva do intelecto humano – porção da alma que se lhe dedica –, sendo 

eles as razões eternas, a realidade sensível – que o homem, na sua condição itinerante, 

requer para a sua orientação no mundo e para o próprio vislumbramento do Divino51 –, 

o intelecto passivo – que, como matéria do intelecto, recebe da realidade sensível as 

suas imagens –, e o intelecto activo – que, como forma do intelecto, delas abstrai os 

inteligíveis e os julga segundo as razões eternas que em si contempla52. Boaventura não 

teme apropriar-se da filosofia de Aristóteles para explicitar a teoria agostiniana da 

iluminação e assim compor a sua própria teoria do conhecimento. Na diferenciação do 

intelecto – passivo e activo –, vem à memória a terminologia e o pensamento do 

Estagirita. Por sua vez, a colagem da filosofia bonaventuriana à teoria da abstracção, em 

consonância com a tese Tomás de Aquino, dar-se de modo quase linear: faz-se depender 

o conhecimento da própria realidade sensível, cujas imagens ou espécies dão entrada, 

por via dos sentidos, no intelecto passivo, e se submetem ao juízo do intelecto activo, 

por um método redutivo, tão caro a Boaventura, segundo o qual o conhecimento dos 

exemplares parte do conhecimento dos seus vestígios corpóreos, abstraindo deles o 

poder, a verdade e a bondade divinas que neles se exprimem53. Coroa, no entanto, esta 

teoria da abstracção, a teoria da iluminação, por meio da qual os conteúdos cognitivos 

ganham certeza. É certo que o conhecimento de si e de Deus parece prescindir dos 
                                                 
50 «[…] ad certitudinalem cognitionem necessario requiritur ratio aeterna ut regulans et ratio motiva, non 
quidem ut sola et in sua omnimoda claritate, sed cum ratione creata, et ut ex parte a nobis contuita 
secundum statum viae.» (Sc. Chr. IV; V, 23b); «Rursus, quia non ex se tota est anima imago, ideo cum 
his attingit rerum similitudines abstractas a phantasmate tanquam proprias et distinctas cognoscendi 
rationes, sine quibus non sufficit sibi ad cognoscendum lumen rationis aeternae […].» (Sc. Chr. IV; V, 
24b). 
51 Christus mag. 18 (V, 572a). 
52 II Sent., d. 24, p. 1, a. 2, q. 4 (II, 568a-571b). Sobre este assunto, cf. HOUSER, Rollen Edward, 
«Bonaventure's Three-Fold Way to God», Medieval Masters. Essays in Memory of E.A. Synan, Rolle 
Edward Houser (ed.), Houston, Center for Thomistic Studies, 1999, pp. 98-104; QUINN, John, Historical 
Constitution of Bonaventure's Philosophy, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1973, pp. 
345-352. 
53 Cf. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I, q. 85, a. 1 (V, 330a-333b). 
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objectos sensíveis, mas uma atenção específica à condição humana, na sua imersão no 

corpo, e, por ele, no mundo das realidades sensíveis, leva Boaventura a escutar a voz do 

sensível, o qual, enquanto vestígio, fornece uma luz relevante para o empreendimento 

dos mais altos voos do conhecimento racional. 

Por sua vez, fazendo seus os conceitos de intelecto passivo e de intelecto activo, e 

apoiando-se directamente nos textos de Aristóteles, Boaventura dota-os, contudo, de 

uma formulação bem particular que se distancia, em certa medida, do seu sentido 

originário, entrevendo, pois, alguma actividade no intelecto passivo, na sua conversão 

às coisas mundanas e na recepção das espécies oriundas do mundo sensível, e alguma 

passividade no intelecto activo, dependente das espécies para o seu exercício de 

abstracção e juízo. Na sua insistência na unidade substancial entre intelecto activo e 

passivo, e simultânea individualidade do intelecto em cada alma humana, a concepção 

bonaventuriana do intelecto distancia-se, ainda, da interpretação que Averróis faz de 

Aristóteles – ao entender o intelecto activo e o intelecto passivo, não como distinções 

particulares a cada alma, à maneira de Boaventura, mas como duas substâncias únicas 

separadas entre si e da alma e, portanto, impessoais. Neste capítulo, discorda, ainda, o 

Doutor Seráfico da leitura que, de resto, faz Avicena – o qual sulca, entre o intelecto 

activo e o intelecto passivo, uma diferença substancial, situando o primeiro numa 

Inteligência única separada e o segundo na alma humana 54 . Também não adere 

Boaventura à posição daqueles que, na linha de Avicena, mas debaixo do espírito da 

teoria agostiniana da iluminação, associam o intelecto activo à própria Divindade 

iluminante e o intelecto passivo à alma individual, pelo que a celebração da pessoa 

humana, na sua fulcral distinção relativamente a todas as outras, acaba por constituir, 

para o Doutor Seráfico, o critério último da sua teoria do intelecto. 

Vai já longa esta digressão, a partir da qual pretendemos desvelar o sentido da luz 

espiritual criada. Mas, julgamos serem necessários os diversos passos que até aqui nos 

trouxeram. Em todos os seus semblantes, a luz dá-se a ver como forma e, portanto, 

como realidade activa. Só a descoberta de um dinamismo próprio da alma, que não se 

confunde, nem com a luz dos objectos sensíveis, com os quais se relaciona, nem com a 

iluminação divina, que sobre ela infunde, pode levar-nos a compreender a natureza 

                                                 
54 Na raiz da polémica está aquela afirmação do De anima de Aristóteles onde se pode ler: «περὶ δὲ τοῦ 
νοῦ καὶ τῆς θεωρητικῆς δυνάμεως οὐδέν πω φανερόν, ἀλλ' ἔοικε ψυχῆς γένος ἕτερον εἶναι, καὶ τοῦτο 
μόνον ἐνδέχεσθαι χωρίζεσθαι, καθάπερ τὸ ἀΐδιον τοῦ φθαρτοῦ.».» (ARISTÓTELES, De anima, 413b). A 
crítica bonaventuriana às leituras de Avicena e de Averróis desenvolve-se longamente na distinção 
dezoito do Livro II dos Commentaria: II Sent., d. 18, a. 2, q. 1 (II, 446a-448b). 
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propriamente luminosa da alma. E, de facto, é actividade própria que desdobramos do 

intelecto quando o vemos debruçar-se sobre a realidade sensível, quando o vemos 

empenhado no processo de abstracção e, até mesmo, quando o vemos julgar as formas 

abstraídas a partir das razões eternas. Uma luz própria, que não se dilui na iluminação 

divina, emerge, pois, da própria alma, a qual, em verdade, ilumina os seres corpóreos, 

ao apreendê-los e ao depurá-los da sua materialidade, para neles entrever o rastro da 

Sabedoria divina55. A actividade que não apenas o intelecto activo, mas também o 

intelecto passivo, movido pelo intelecto activo, manifestam, pode bem traduzir-se por 

luz espiritual criada. À semelhança da luz corpórea, também ela se deixa pensar como 

forma que, desta feita, actualiza as potências cognitivas do intelecto. Se a luz divina 

contribui decisivamente para a construção de conhecimento, ela não se põe como causa 

única desse conhecimento, o qual requer a actividade das próprias faculdades da alma, 

tal como a observação sensível de um dado objecto não se efectiva apenas pela luz solar 

que o ilumina, nem apenas pela luz corpórea que prescreve a manifestação desse objecto 

numa imagem propagada pelo espaço, mas reivindica ainda a actividade da luz ocular 

que o contempla56. A este olho espiritual, que é actividade própria do intelecto que se 

observa a si próprio, às semelhanças que recebeu do exterior e às razões eternas que 

Deus lhe revelou, chama Boaventura luz espiritual criada.  

A luz que, até agora, reduzimos ao seu carácter ontológico, recebe assim, neste 

contexto, um vincado pendor cognitivo. Na verdade, já a difusão luminosa do Pai no 

esplendor do Filho havia consagrado uma relação cognitiva, segundo a qual o Pai se 

conhece a si próprio no Verbo interior que produz. Por seu turno, era a luz corpórea – 

que, nos corpos, suscita a emanação de imagens que os reproduzem e que se deixam 

captar pela visão humana – a própria condição da cognoscibilidade dos mesmos, porque 

um corpo que não se manifesta nas suas espécies é um corpo que não se oferece à 

percepção dos sentidos humanos. Mas, o que aqui se explica dentro de um paradigma 

epistemológico, com maior rigor se deixa dilucidar, na filosofia do Doutor Seráfico, 

debaixo do paradigma da bondade, supondo-se em cada difusão luminosa – do Pai no 

                                                 
55 «[…] intellectus noster agens lumen est, dum se convertit super phantasmata, abstrahit et depurat et hoc 
modo illuminat […].» (II Sent., d. 10, a. 2, q. 2; II, 265a). 
56 «Alia enim est dispositio in oculo cati, […] per quam abstrahit, scilicet luminositas […].» (II Sent., d. 
24, p. 1, a. 2, q. 4; II, 570b). De Hugo de São Victor recupera Boaventura, segundo nos informa Bougerol, 
uma certa noção de olho espiritual. Porém, o conceito integrava já a teoria agostiniana da iluminação, 
servindo, pois, de comparação com o intelecto divino. Cf. BOUGEROL, Jacques-Guy, «Oculus», Lexique 
Saint Bonaventure, p. 103; HUGO DE SÃO VICTOR, De Sacramentis Christiane Fidei I, 10, 3 (PL 176, 
329c-330a); AGOSTINHO, De Trinitate XII, 15, 24 (CCSL 50, 378). 
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seu Filho e do corpo na sua espécie – uma generosidade comunicante que, 

protagonizada pela fonte, alimenta o seu termo. Todavia, como pode a bondade traduzir 

a luz espiritual criada? A verdade é que todo o empenho da alma, seja ele intelectual ou 

afectivo, se deixa mover pelo amor57. O amor por determinado objecto faz a alma 

dedicar-se ao seu conhecimento e à sua obtenção, pelo que as próprias operações do 

intelecto são activadas por este amor e este amor, como movimento para o amado, é 

difusão luminosa. O impulso amoroso, que está atravessando e dispondo toda a criatura 

racional na sua condição relacional e intermediária, deixa-se, convenientemente, 

entender como luz que se comunica aos objectos amados. Se é verdade que o amor por 

algo supõe um certo conhecimento do objecto amado, também é verdade que o 

conhecimento perfeito supõe o amor pelo objecto cognitivo que move a alma a 

conhecê-lo58. E, se é verdade que na luz se joga um duplo dinamismo de difusão e de 

união com a realidade na qual se difunde, esta luz vislumbra-se, com propriedade, como 

amor, pois que por amor a si, ao mundo e a Deus, dirige a alma a sua luz própria para 

dentro, para fora e para cima, e dirigindo-se assim a si, ao mundo e a Deus, a eles se une 

intelectual e voluntariamente. Uma criatura que se vê animada, a cada instante, pelo 

amor a algo e que se vê, em virtude desse amor, constantemente endereçada para o 

objecto do seu amor, manifesta-se, de facto, como luz. E, ainda que esta luz constitua 

um dos eixos centrais da epistemologia agostiniano-bonaventuriana, ela traz consigo um 

ponto de vista mais amplo sobre a criatura racional, que a define a partir das suas 

inclinações amorosas, nas quais se inscrevem todos os seus actos cognitivos.  

A classificação da luz corpórea debaixo da categoria de uma forma primária, por 

via da qual todas as formas advenientes são actualizadas e unificadas na matéria, e o 

paralelismo entre luz corpórea e luz espiritual criada, que Boaventura nos autoriza a 

extrair da sua mundividência59, ilustram, de resto, o comportamento próprio da luz 

espiritual criada. Como forma que configura a matéria espiritual e o próprio corpo 

humano, esta luz nomeia a actividade da alma pela qual ela vem assumir novas formas, 

consoante as semelhanças – do mundo, de si ou de Deus – que apreende. Não é, pois, 

                                                 
57 Ou não fosse o amor o «pondus mentis», como Boaventura expressamente adianta: Brevil. V, 8 (V, 
262a). 
58 «[…] sic amor praecedit notitiam; nullus enim acquirit vel studet aliquid addiscere, nisi amet scire. 
Unde Augustinus in fine noni de Trinitate: ‘Partum mentis antecedit appetitus, quo id quod nosse 
volumus quaerendo et inveniendo, nascitur proles, quae est ipsa notitia’.» (I Sent., d. 3, p. 2, a. 2, q. 2; I, 
91a; citação de AGOSTINHO, De Trinitate IX, 12, 8; CCSL 50, 310). 
59 Cf. supra p. 202, n. 47. 
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por acaso, que os editores de Quaracchi convocam, a propósito da posição 

bonaventuriana acerca do acesso à verdade divina, o fragmento anónimo, mas 

consonante com a filosofia de Boaventura, onde se pode ler a definição de luz 

intelectual criada enquanto “força transformante da alma na semelhança de todas as 

coisas” [vis transformativa animae in omnium similitudinem]60, porque, pelo dinamismo 

da luz espiritual própria, converte-se a alma nas semelhanças daquilo para o qual se 

dirige. Por isso mesmo se diz microcosmos, enquanto se faz espelho do macrocosmos, e 

também por isso se pode vir a dizer similitude de Deus, enquanto recebe em si mesma a 

forma divina que é graça sobre ela vertida. Mas, se esta última transformação, por 

actualização da matéria espiritual através do dom divino, exprime uma maior perfeição 

da alma do que aquela que a converte na representação espiritual de toda a criação, 

ambas não divergem, necessariamente, numa oposição radical, porque, quando a alma 

se deixa enformar pelas formas de toda a criação, e todas as formas da criação estão, na 

medida das suas capacidades, descritas na sua substância, então, a alma mais não faz do 

que expressar aquela Sabedoria divina que contém os exemplares de todo o criado61. A 

afinidade entre o Verbo e a alma confirma-se, de resto, pelo termo comum que nomeia, 

à vez, os seus conteúdos, pois que a “ideia” serve, não apenas para designar a 

semelhança exemplar de toda a criação inscrita na mente divina, mas, simultaneamente, 

a semelhança imitativa que, dentro da mente criada, representa os seus objectos62. 

Neste sentido, a luz explicita a natureza conversiva da alma, enquanto “dinamismo 

para” e força de actualização de novas formas. A especularidade, que autoriza que nela 

se reflictam as luzes de toda a criação e a luz suprema do Criador, não se situa, com 

efeito, no domínio de uma pura passividade, pois que está fundada numa luz própria, 

pela qual se dispõe à recepção das iluminações exteriores, interiores e superiores e pela 

qual se norteia dentro da encruzilhada na qual foi colocada desde a sua criação. A 

especulação, que compreende o exercício activo da mente que se faz espelho de todas 

as coisas e, nesse espelho, vislumbra o rosto do Divino, mostra bem o imbricado jogo 

de passividade / actividade a que Boaventura submete o seu conceito de alma enquanto 

                                                 
60 Quaestio disputata de cognitionis humanae suprema ratione 71, n. 7. 
61 Esta leitura apoia-se na posição de Joaquim Cerqueira Gonçalves, para quem «O homem não imita 
Deus enquanto é causa, na Sua capacidade criadora, mas sim no Seu poder expressivo, enquanto realiza a 
sabedoria, ascendendo aos exemplares de toda a realidade e ao Exemplar de todos os exemplares, o 
Verbo.» (CERQUEIRA GONÇALVES, Homem e Mundo em São Boaventura, p. 176). 
62 I Sent., d. 35, a. un., q. 1 (II, 601a-602b). Cf. BOUGEROL, Jacques-Guy, «Idea», Lexique Saint 
Bonaventure, p. 83. 



 

288 
 

imagem. Afinal, é um constante fluxo de tensões que descreve a vida do homem, na sua 

condição itinerante e estrangeira, quando só em Deus reconhece a sua pátria e o fim de 

todos os seus impulsos naturais e voluntários. 

III.2. A estrutura estética do ser humano 

Os diversos ângulos a partir dos quais a criação, em geral, se perspectiva na sua 

beleza podem, também eles, ser aplicados ao discernimento da beleza da criatura 

racional, em particular. Naquela criatura que é, porém, não apenas densidade corpórea, 

mas espírito vivo, e que é também, não apenas representação do Divino, mas 

movimento para o Divino, a estrutura da igualdade numerosa não pode deixar de se 

complexificar. Debrucemo-nos, pois, em primeiro lugar, sobre a natureza do corpo 

humano e o modo como este manifesta a sua beleza. De facto, com todas as criaturas 

mundanas, partilha o corpo humano uma idêntica dimensão sensível, por via da qual se 

inscreve no conjunto dos vestígios, e se diz, por conseguinte, belo, à maneira da beleza 

de qualquer uma das outras criaturas corpóreas. Não fosse a preponderância que, de 

entre os restantes sensíveis, Boaventura concede ao corpo humano, e toda a explanação 

da sua estrutura estética se resumiria nestas linhas. É certo, que, à maneira de todos os 

outros vestígios, Boaventura adivinha no corpo humano o traço da Divindade, 

nomeadamente no que toca à sua capacidade de gerar outros seres humanos a partir de 

um primeiro homem, onde, com efeito, ressoa a difusividade da primeira pessoa da 

Trindade63. E é também certo que, na composição harmoniosa dos seus diferentes 

membros e na hierarquia que os ordena, na sua comum submissão à cabeça que os 

encima e lhes transmite o movimento e a sensibilidade64, se desvela o esquema da 

igualdade numerosa, enquanto concertação da multiplicidade de partes e membros numa 

unidade de harmonia65. A forma que está conferindo essa coesão interna ao corpo e 

ordenando-o para os seus fins, consiste, no entanto, na própria alma racional que se diz 

                                                 
63 «[...] primum principium hominem fecerit ad suam imaginem propter sui ipsius expressionem; sic 
condidit eum ex parte corporis, ut omnes homines propagarentur a primo homine tanquam ab uno radicali 
principio […].» (Brevil. III, 6; V, 235a). 
64 «[…] in homine quidquid est in corpore derivatur a capite […].» (Hexaem. XXII, 4; V, 438a); «[…] 
universa membra a capite recipiunt influentiam motus et sensus.» (Brevil. IV, 5; V, 246a).  
65 «Magna etiam est dignitas humani corporis propter magnam harmoniam et proportionalem 
coniunctionem suarum partium […].» (II Sent., d. 17, a. 2, q. 2; II, 423b). 
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imagem, e não mero vestígio, de Deus. A composição hilemórfica que, em todas as 

criaturas, se dá a ver como beleza – na medida em que a forma organiza e investe de 

unidade a dispersão da matéria –, explana-se no homem de modo singular, pois que 

promove a união, não apenas da matéria com a forma – que, em rigor, podem partilhar 

já de uma mesma natureza, espiritual ou corpórea –, mas do corpóreo com o espiritual, 

sendo pois espiritual a forma que enforma a espessura material do corpo humano. A 

mútua concordância das duas naturezas na pessoa humana acusa, por isso, uma beleza 

surpreendente, porque feita da unidade de realidades tão díspares. E a beleza do corpo 

depende, assim, do grau da sua submissão, ou união, à forma espiritual que o rege, pelo 

que a unidade de ambos se conjuga no esforço comum de acesso a Deus. A própria 

postura erecta do corpo humano exprime, de resto, segundo Boaventura, o dinamismo 

ascendente da alma66. Do movimento, da destreza e de todos os órgãos corpóreos, tira a 

alma proveito para se encaminhar para o Divino, norteando-se no mundo de onde releva 

os primeiros traços da Divindade67. Para isso, ela tem de coroar e embelezar o corpo, 

conformá-lo ao exercício próprio das suas faculdades; razão pela qual, no corpo humano, 

a beleza denota, não apenas a manifestação da forma espiritual que o anima, mas a 

ordenação para Deus que a alma lhe imprime, porque nesta ordenação se deixa 

efectivamente configurar pela alma ávida de Deus.  

Do exposto, deduz-se, portanto, não apenas a beleza do corpo na sua adequação à 

forma espiritual, mas a beleza do próprio composto humano, urdido da união de corpo e 

alma. Num caso, como no outro, é a experiência da igualdade numerosa que se atesta, 

traduzida, quer pela proporcionalidade de um termo a outro, quer pela unificação de 

dois termos numa composição harmoniosa. Ainda que reabilitado no horizonte de um 

optimismo estético, o corpo não configura, porém, no contexto específico do composto 

humano, o elemento estético por excelência. Sendo certa a relevância da pluralidade no 

seio de um conceito de beleza definido enquanto igualdade numerosa, e evidenciada a 

criação sensível como espaço da diversidade de entes distintos entre si, a verdade é que 

nem sempre da diversidade visível vive a beleza. E, embora a cada alma conceda 

Boaventura uma vincada unidade substancial, o filósofo não trai a concepção 

agostiniana de beleza – que integra a numerabilidade como seu critério –, quando na 

                                                 
66 «Ut autem conformaretur animae sursum tendenti ad caelum, habuit rectitudinem staturae et caput 
sursum erectum […].» (Brevil. II, 10; V, 228b). 
67 «Ut autem conformaretur moventi per multiformitatem potentiarum, habuit multiformitatem organorum 
cum summa venustate et artificiositate et ductibilitate […].» (Brevil. II, 10; V, 228a-228b). 
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alma pretende reconhecer beleza. Em Deus, de resto, a suprema unidade e simplicidade 

de substância não obstava ao vislumbramento nela de uma pluralidade de distinções que 

consentia a aposição ao Divino do esquema da igualdade numerosa. De modo análogo 

se desvenda, pois, a beleza intrínseca daquela substância espiritual criada, na qual 

Boaventura descobre uma triplicidade de potências. A memória, a inteligência e a 

vontade protagonizam, assim, dentro dos limites da unidade da alma humana, um 

conjunto de distinções, indispensáveis para a sagração da sua beleza. Além disso, a 

capacidade especular da alma, em virtude da qual toda a diversidade criada, por ela 

conhecida, se faz nela representar, torna-a, de certo modo, numa multitude de 

semelhanças unificadas na sua substância una, dizendo-se, por conseguinte, bela pela 

integração da diversidade mundana na simplicidade do seu espírito68. 

Mas, a igualdade numerosa que se deixa ver a partir de um ponto de vista 

imanente da criatura racional, através da análise isolada da compleição da alma, adquire 

um significado mais profundo na sua reportação à igualdade numerosa, pela qual a 

Trindade se estruturava e pela qual o atributo de beleza se apropriava ao Verbo divino. 

Aquilo que, desde logo, se apreende como beleza própria da alma funda-se, deste modo, 

na imitação da beleza própria do Divino, ao repetir, na ordem da criatura espiritual, a 

configuração trinitária do Deus cristão. Assim, a alma é bela, enquanto unidade de três 

potências e enquanto unidade das imagens recebidas de toda a criação, e é bela porque, 

na unidade de três potências, reproduz a beleza da unidade divina das três pessoas e, na 

unidade sintética de toda a criação que nela se espelha, reproduz a beleza da unidade das 

ideias exemplares contidas na unidade substancial do Verbo divino. Este último ângulo 

de abordagem à beleza da alma desenvolve-se, porém, num último sentido, pois que 

dele extrai Boaventura a drástica consequência acerca do destino da alma. Trata-se, pois, 

de demonstrar a beleza da alma, já não através da réplica da beleza divina e, nessa 

acepção, através do conceito de uma beleza secundária ou de um mero espectro de 

beleza, mas partindo do conceito de beleza enquanto adequação da imagem ao modelo, 

segundo o qual a beleza não duplica, simplesmente, numa menor dimensão, uma beleza 

primeira, mas inaugura-se na própria alma, na medida da sua representação do Divino. 

Algo de semelhante havíamos nós avistado no seio da criação sensível. E, semelhante 

posição não apenas vinca o optimismo estético do filósofo franciscano, ao imputar a 

                                                 
68 «Ergo in anima contemplativa mira sunt lumina et mira pulcritudo. Sic ergo mundus, pulcher a summo 
ad imum, ab initio ad finem, descriptus in anima facit speculum; et quilibet spiritus est speculum: et sic in 
anima est mira numerositas, summus ordo, summa proportionalitas.» (Hexaem. XX, 8; V, 426b). 
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beleza à criação como seu predicado próprio (e não apenas como predicado emprestado 

pela Divindade), mas denuncia, ao mesmo tempo, a estrutura metafísica da criação, que 

se diz bela, por via da sua conformidade ao princípio. Contudo, algo de novo assoma à 

concepção da beleza, quando atribuída à criatura racional, e que não ressalta, de facto, 

das demais criaturas: é que, enquanto a referência ao modelo, por parte da criatura 

sensível, que se diz vestígio, se dá, retrospectivamente, na relação a uma causa que a 

criou e formou, a referência ao modelo, por parte da criatura racional, adquire uma 

direcção prospectiva, como objectivo por cumprir através das faculdades próprias do 

humano. A beleza gratuita, concedida em todo o acto criador, pode, de facto, ampliar-se, 

na e pela alma, numa beleza voluntária que é desejo para si da mais perfeita semelhança 

possível relativamente a Deus, pela qual representação e representado se unem num 

abraço íntimo de amor mútuo. 

Em síntese, portanto, desdobramos na alma humana uma beleza trinitária que se 

coaduna com a tríplice consideração a partir da qual ela se deixa pensar: enquanto forma 

corporal, enquanto substância própria e enquanto imagem de Deus. Enquanto forma 

corporal, promove a beleza [formositas] do próprio corpo que se lhe submete, e 

exalta-se na sua própria beleza enquanto superfície que espelha, sinopticamente, todo o 

universo criado que por via dos sentidos corporais a penetra. Enquanto substância 

própria, faz-se igualdade das três potências que a constituem. E, enquanto imagem de 

Deus, exprime uma certa e graduável conformidade relativamente ao arquétipo divino, 

consoante o grau da sua participação em Deus69. Três vezes bela, à luz da tríplice 

consideração pela qual se pode pensar, a alma não se pulveriza, no entanto, numa 

diversidade de belezas distintas entre si, porque, na verdade, as belezas que nela se 

vislumbram reconduzem-se, em última instância, àquela comparação da imagem ao 

modelo divino. De facto, é a unidade da compleição própria que dá unidade à profusão 

dos dados sensíveis que nela se vêm inscrever, e é por imitação da unidade de Deus que 

a alma se constitui propriamente como una. 

Mas, eis que, em nome de uma alma que se quer livre, Boaventura introduz, então, 

a disformidade como possível. A capacidade de se embelezar traz consigo, sob pena de 

um determinismo indigno da condição humana, a capacidade reversa de se afear. A 

entrada da categoria do feio na sua mundividência não rompe, todavia, o seu optimismo 

                                                 
69 Na seguinte passagem, explicita Boaventura a tripla via de abordagem ao conceito de alma: «Et hoc est 
secundum triplicem considerationem animae; consideratur enim anima ut forma et perfectio corporis, ut 
hoc aliquid et ut imago.» (De donis VIII, 13; V, 496b). 
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estético, decorrente do exemplarismo divino e defendido desde os seus primeiros 

escritos. Esvaziada de consistência ontológica, a experiência do feio, tal como a 

experiência do mal, deixa-se relegar para o domínio da pura ignorância – enquanto erro 

da alma no julgamento do belo enquanto tal –, ou para o domínio da negatividade ou 

ausência de conformidade ao exemplar divino – através do exercício livre da vontade 

criada70. O próprio termo latino que se opõe a pulcritudo – “deformitas” – confirma, de 

resto, este significado, traduzindo-se, pois, por uma privação de forma, a partir da qual 

se assemelharia à causa exemplar. Dependente do livre-arbítrio para a sua emergência, a 

deformidade denuncia o carácter ético da estética bonaventuriana, porque assinala a 

finalidade e as consequências estéticas da acção, cujo resultado se cifra sempre numa 

maior ou menor consonância com Deus.  

Toda a criação, em virtude da sua origem divina, manifesta a beleza que é, afinal 

consonância com a causa exemplar, e deixa-se assim predicar, convenientemente, como 

bela. Mas, na alma habilitada a tomar a beleza divina como fim da sua conduta, a beleza 

converte-se em projecto em construção e em responsabilidade própria, constantemente 

ameaçada pelo fracasso ou extravio do processo de assimilação a Deus. O motivo da 

vanidade do mundo, a que Boaventura acaba, também ele, por dar voz, só neste 

contexto se entende. Na criação, de facto, a beleza é real sintoma do Divino e, por isso, 

via para a contemplação de Deus. Mas, para a alma que não reconheça na beleza 

mundana o trampolim para o modelo divino que a está a fundamentar, ou, segundo o 

espírito do Pseudo-Dionísio, para a alma que não reconheça na beleza mundana o 

chamamento para Deus, que a partir da realidade sensível se deixa entrever, a beleza é 

puro obstáculo ou distracção, realidade estéril que confina o espírito criado à sua 

situação de criatura entre outras e o retém no itinerário para Deus71. 

Se a tragédia da fealdade se encena propriamente na e pela alma, ela projecta-se, 

no entanto, da e pela alma por toda a criação, a começar pelo próprio corpo que 

                                                 
70 «Ipsa scabrositas exterior facit eam reputari deformem, et tamen ex hoc est pulcherrima [...].» (Hexaem. 
XIV, 4; V, 393b). Aqui, de facto, a fealdade atribui-se por ignorância a algo que, em verdade, é belo. Cf. 
II Sent., d. 42, dub. 1(II, 975a-976b). 
71 «O anima carissima, quid sunt mundana omnia nisi quaedam vana somnia?» (Solil. II, 1, 3; VIII, 45a). 
Em verdade, múltiplos são os lugares da obra de Boaventura que, na linha do platonismo, exprimem uma 
sólida desconfiança relativamente à criação e sua beleza. Toda esta posição deve, no entanto, confrontar-
se com o valor metafísico que, por via do exemplarismo divino, o discípulo de São Francisco, concede à 
realidade sensível. As duas ópticas de abordagem do mundo têm, com efeito, de ser lidas, à luz da 
condição itinerante do homem, pelo que o deleite em face da beleza do mundo, constituindo uma das 
primeiras etapas desse percurso, deve encaminhar o homem para a etapa seguinte, e não desviá-lo do seu 
curso de acesso à beleza divina.  
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enforma72. A deformidade, que é, ao mesmo tempo, culpa moral – porque radicada 

numa substância dotada de vontade própria que se aparta, livremente, da persecução do 

sumo bem – e consequente degradação estética – porque revogação da conformidade ao 

modelo divino73 –, alastra, de facto, desde a alma que se destoa do seu princípio, por 

toda a escala ontológica que se lhe segue no sentido descendente. Que as decisões da 

alma afectem o corpo que enforma não é surpreendente: a sua purificação e, em sentido 

inverso, a sua corrupção compreendem-se, com efeito, à luz do exercício da virtude ou à 

luz do cometimento do pecado levados a cabo pela alma. A virgindade e integridade 

denotam, de resto, segundo Boaventura, expressões corpóreas da virtude da alma. E, na 

beleza de um corpo que se abstém dos prazeres carnais, reluz, na realidade, a beleza da 

alma cuja vontade se decide pela abstinência74. Segundo a mesma lógica, portanto, a 

fealdade da alma que opta por um decréscimo da sua semelhança relativamente a Deus, 

transpõe-se para o corpo humano, por ela animado, degradando-o na sua dignidade de 

perscrutante e de imagem de Deus que a alma naturalmente lhe havia comunicado. 

Porém, e paralelamente, o próprio destino estético do mundo se põe, também ele, nas 

mãos da alma humana, na medida em que, sendo certa a objectividade da beleza das 

criaturas, enquanto pinturas sensíveis da invisível Divindade, lhes falta o dinamismo 

espiritual da alma para se reconduzirem a Deus. Quando, pois, a alma falha na sua tarefa 

hermenêutica de desvelamento do Divino a partir do texto escrito da criação, condena, 

                                                 
72 Não é aproblemática esta radicação da culpa dentro dos limites da alma, na medida em que retira do 
corpo o peso da inclinação para o mal, reabilitando-o, por conseguinte, do ponto de vista ético. Neste 
capítulo, contudo, Boaventura cinge-se ao comentário, ora consciente, ora implícito, do neoplatonismo de 
autores como Agostinho e o Pseudo-Dionísio Areopagita. Não quer isto dizer que as reivindicações do 
corpo não aflijam a alma e que a beleza que por ele se experiencia não possa arredá-la da persecução do 
sumo bem. Porém, e em última análise, é a alma, e aquilo que decide fazer de si e do seu corpo, a 
instância de culpa ou de mérito: «Ad illud quod quaeritur, aut peccatum corrumpit ratione carnis, aut 
animae; dicendum, quod principaliter ratione animae.» (II Sent., d. 35, a. 1, q. 1; II, 823b); AGOSTINHO, 
De ciuitate Dei, XIV, 3 (CCSL 48, 416-418); PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 27 (PG 3; 
721c-721d). 
73 A correlação entre a culpa e a fealdade, que se joga convenientemente no sentido de «deformitas», está 
por toda a obra de Boaventura ilustrada: «Simpliciter autem loquendo, ut dicatur corruptio modi, speciei 
et ordinis esse a Deo sive deformatio imaginis, non admittitur; sicut rationes ostendunt, propter hoc quod 
talis corruptio et defectum dicit et etiam deordinationem, quae est culpa, sicut supra est ostensum.» (II 
Sent., d. 36, dub. 2; II, 857b); «Cum enim per peccatum fiat animae deformatio et obscuratio, nec possit 
intelligi, aliquid deformari vel obscurari sine amissione alicuius luminis et pulcritudinis; necesse est 
intelligi, per peccatum aliquod in nobis bonum corrumpi.» (II Sent., d. 35, a. 1, q. 1; II, 822b). 
74 «In quantum autem virginitas dicit abstinentiam ab omni coitu illicito, sic nominat virtutis habitum; in 
quantum vero dicit abstinentiam ab omni coitu licito, sic nominat virtutis statum; in quantum vero dicit 
integritatem in corpore et in animo, sic dicit decorem praecipuum.» (Perf. ev. III, 3; V, 176b). Também a 
compreensão dos estigmas se inscreve nesta linha de pensamento: selado pelos estigmas, o corpo deixa-se 
configurar pela alma raptada pelo Divino. Cf. BALTHASAR, Hans Urs von, Herrlichkeit. Eine 
theologische Ästhetik Band II, Fächer der Stile, p. 279. Cf. supra p. 219, n. 6. 
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então, toda a criação à sua imanência e, perdendo de vista a relação da criação à 

Divindade que exprime, e em virtude da qual se diz convenientemente bela, vota-a à 

vanidade e ao logro. 

A alma posiciona-se na cosmologia de Boaventura, no centro de um complexo, 

mas maravilhoso, jogo de espelhos e de luz. Na superfície especular que a define, 

múltiplos raios incidem: desde o raio da iluminação natural divina, pelo qual a alma se 

orienta no conhecimento, passando pelo raio da graça de Deus, pela qual a imagem 

deformada pelo pecado se reforma, até às copiosas radiâncias dos entes criados. Apesar 

de múltiplas, todas estas iluminações têm numa só realidade o seu princípio: a Trindade 

que, no único instante da eternidade, ora se reflecte sobre a criatura espiritual, ora se 

reflecte sobre a criatura sensível que, por sua vez, como espelho, reenvia o seu fulgor à 

alma que o queira acolher. E, como a própria Sabedoria divina se apresenta a 

Boaventura como espelho límpido onde a luz do Pai se projecta e esplandece, o jogo de 

espelhos complica-se, desenhando um intricado novelo de fluxos luminosos, cuja rota se 

define pela disposição dos espelhos e que se descreve pelo seguinte percurso: a luz da 

primeira pessoa da Trindade comunica-se no esplendor do Filho que, como espelho 

perfeito, não se diferencia, nem em grau, nem em substância, da luz do Pai; desta luz 

intradivina, um fluxo de luz verte sobre a criatura sensível, à maneira de um modelo que 

se inscreve na cópia, a qual, deposta no solo da espaciotemporalidade, se constitui como 

espelho nublado ou imperfeito de Deus; no espelho da criatura racional, por seu turno, 

convergem tanto as iluminações directas de Deus (naturais e sobrenaturais), quanto a 

luz que está sendo reflectida pelas criaturas sensíveis, e ainda uma luz que lhe é 

própria – por Deus criada, é certo, mas não de Deus feita –, com a qual se ilumina a si e 

dispõe o seu espelho para as restantes iluminações. Aqui, por fim, se perfaz o trajecto 

descendente da luminosidade. Doravante, o rumo da luz, que a alma por três vias 

reflecte, caberá à própria alma fixar, tornando-se, ou superfície opaca e fazendo do 

mundo criado a sua última habitação, ou superfície resplandecente, reenviando para 

Deus todas as luzes que nela se espelham. Ora, se a beleza consigna, na filosofia 

bonaventuriana, o grau do espelhamento do modelo pela sua imagem, é estético o 

movimento teleológico da alma, que no horizonte da sua conversão no mais lustroso 

espelho da luz divina se enreda num processo triádico de experiência do belo, de auto-

embelezamento e de perscrutação da mais alta beleza. Na mira deste circuito de 

operações estéticas procuraremos, de resto, ancorar o espírito da nossa interpretação de 

todo o itinerário da mente para Deus. 
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Uma última palavra deve, no entanto, ser dita, neste capítulo, a propósito da beleza 

de Cristo – não que pela beleza de Cristo se remate o elenco das belezas da criação, uma 

vez que a beleza que em Cristo reverbera é propriamente divina, e não criada, mas 

porque, enquanto união inédita de Deus e homem, Cristo desempenha um papel fulcral 

na recondução dos homens para Deus. A cristologia bonaventuriana representa, de facto, 

o vértice do seu exemplarismo, atando na unidade de uma pessoa os dois pólos distintos 

que o configuram: exemplar e imagem. E, como da comunidade de extremos se faz, 

segundo Boaventura, um meio, Cristo diz-se, com justiça, intermediário entre os 

homens e Deus75. No movimento centrífugo da processão dos seres, o Verbo incriado 

firmara-se já como um certo meio entre a criação e o Divino, sem que, no entanto, do 

Divino se distinguisse. Nele se contemplara, com efeito, o exemplar conforme o qual 

todas as coisas haveriam de ser feitas. E se, na sua substância, a pluralidade criada não o 

haveria de afectar, ela deixar-se-ia, no entanto, aí inscrever, ainda que como unidade 

indiscernível da própria simplicidade de Deus. Ora, no movimento centrípeto da 

conversão do homem a Deus, o Verbo encarnado assume, claramente, para o Doutor 

Seráfico, o papel do mediador. Com Cristo, de resto, não apenas a possibilidade da 

reintegração do homem em Deus se torna realidade expressa, mas o exemplar 

manifesta-se sensivelmente à condição carnal a que a alma está submetida no seu estado 

de via. Um modelo que permaneça no seu segredo não tem, de facto, eficácia, na 

orientação dos seus seguidores. E o balbuciamento do Divino nos perfis das criaturas 

mundanas revela-se, face à defectibilidade de criaturas atormentadas pela possibilidade 

de pecar, insuficiente76.  

Na sua descenção à carne, através da qual se expõe aos próprios sentidos 

corpóreos e se avizinha dos homens como um dos seus, o exemplar de toda a criação 

converte-se, deveras, em norma viva, abertamente declarada às criaturas racionais para 

que estas possam imitá-la ou observá-la nas suas condutas e, assim, aperfeiçoarem-se 

enquanto imagens de Deus77. Por esta queda, que provê à sobre-elevação do homem 

                                                 
75 Cf. supra p. 269, n. 13. 
76 «Et quoniam per peccatum rationalis creatura oculum contemplationis obnubilatum habuit; 
decentissimum fuit, ut aeternum et invisibile fieret visibile et assumeret carnem, ut nos ad Patrem 
reduceret. (Red. art. 12; V, 323a); «Nam propterea homo visibilis factus sum, ut a te visus amarer, qui in 
Deitate mea invisus et invisibilis quodam modo non amabar.» (Vit. myst. XXIV, 3; VIII, 189a-189b). 
77 «[...] nunc totius vitae illius decursum tuae obliquitati velut rectitudinis lineam proponendo [...]» (XXV 
Memor. 22; VIII, 496a). O comentário de Alexander Gerken sobre este assunto é particularmente 
persuasivo: «Es, das Wort, wird im anderen seiner selbst, im Menschen, der doch sein Bild ist, zur Norm 
dieses Bildes.» (GERKEN, Alexander, Theologie des Wortes, p. 172).  
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[sursumactio] à Divindade arquetípica, não fica, porém, comprometida a beleza do 

Verbo divino que encarna, nem mesmo quando se oculta nos véus de um corpo 

desfigurado pela pobreza e pelo martírio78. Em Cristo, a definição de beleza como 

adequação entre o representante e o representado transparece em relevo, pelo que uma 

certa deformidade da carne se deixa também ela contemplar na sua beleza, porque 

conforme à suma espiritualidade e ao amor supremo daquele que pelo outro sacrifica o 

próprio Filho79. Com efeito, na mortificação da carne, de que a crucificação é pleno 

exemplo, entrevê Boaventura um passo decisivo na assimilação ao Espírito divino. Mas, 

uma vez que a mortificação do corpo não se dá sem a prévia assunção da carne, a figura 

de Cristo ensina, mais do que um integral desprezo pelo sensível, a transição do sensível, 

onde se tacteiam sombras e vestígios ténues da Divindade, para a Divindade, 

inteiramente desembaraçada de cárceres materiais. E, assim, a reprodução do modelo de 

vida que Cristo corporifica lança o homem no processo de transcendência do mundo e 

de si próprio, e condu-lo, por consequência, à sua redenção, que o mesmo é dizer, à 

perfeita sintonia com a Divindade espiritual e transcendente80. 

Ora, o Verbo encarnado não duplica o Verbo incriado ao qual se atribuíra o 

predicado de beleza, enquanto reflexo perfeito do Pai, mas designa o próprio Verbo 

incriado, porém, lançado na história e feito homem para com os homens conviver, e 

para se lhes oferecer como ideal a atender. A beleza apropria-se-lhe, pois, tal como se 

apropriara ao Filho eternamente gerado no seio da Trindade, e, nela, contemplará o 

homem, não apenas o fim almejado, mas a ilustração da perfeita harmonia com o Pai, 

que lhe apontará a si a via para se harmonizar com Deus. 

                                                 
78 Note-se que nada de imoral tinge esta queda, a qual exprime, pelo contrário, a mais alta das virtudes 
teologais: a caridade ou o amor altruísta que traz consigo a humilhação de si.  
79  «Tunc formosus prae filiis hominum, caligantibus oculis et pallentibus genis, pro filiis hominum 
deformis apparuit, factus holocaustum suavissimi odoris in conspectu paternae gloriae […]» (Lign. vit. 
VIII, 29; VIII, 79b); «Noli ergo deficere pro ipso in tribulationibus suis; quia hunc speciosum forma prae 
filiis hominum viderunt homines in cruce, qui tantum exteriora intuentur, et viderunt eum non habentem 
speciem neque decorem, sed facies eius quasi despecta et quasi deformis positio eius; de hac tamen 
deformitate Redemptoris nostri manavit pretium decoris nostri. Sed dedecoris extrinseci nigredinem 
corporis amantissimi Iesu pro parte exsecuti sumus; formositatem vero intrinsecam, quia in ipso habitat 
omnis plenitudo Divinitatis, quis enarrabit?» (Vit. myst. V, 7; VIII, 171b). A subsunção da fealdade da 
cruz numa beleza mais ampla que confina na conformação ao ideal divino é aquilo que permitiu, de resto, 
segundo declara Anne Derbes, a introdução das representações das mutilações do rosto e do corpo de 
Cristo dentro das belas-artes. Cf. supra pp. 77 e ss.. 
80  «[…] Iesu Christo, ea quorum similia in creaturis nullatenus reperiri possunt, et quae omnem 
perspicacitatem humani intellectus excedunt: restat, ut haec speculando transcendat et transeat non solum 
mundum istum sensibilem, verum etiam semetipsam; in quo transitu Christus est via et ostium, Christus 
est scala et vehiculum tanquam propitiatorium super arcam Dei collocatum et sacramentum a saeculis 
absconditum.» (Itin. VII, 1; V, 312a-312b). 
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Sendo belo na exacta medida e no exacto sentido da beleza do Verbo incriado, 

Cristo consagra ainda uma beleza que só nele refulge e que lhe é trazida pela 

conjugação de realidades tão distintas como o são a criatura e o seu Criador, pois que é 

simultaneamente homem e Deus. Tal não representa, decerto, um acréscimo de beleza, 

pois que, como realidade divina, tem Cristo a superlatividade e a infinitude do belo, mas 

configura uma intensificação da revelação da sua beleza e um novo ângulo de 

abordagem à beleza do Verbo encarnado. O paradoxo que enreda o conceito de beleza e 

o posiciona na teia do uno e do múltiplo é, também, aquele que transluz da realidade de 

Cristo a partir da sua unidade improvável. A beleza de Cristo, mergulhando no mundo 

por forma a nele se manifestar, adquire um dinamismo próprio de embelezamento e 

recondução das almas à beleza divina, deixando-se, por isso, predicar como perpulcrum, 

ou sumamente belo, porquanto ideal visível da beleza humana e redentor das 

deformidades da alma criada81. Aqui, como por todo o lado, é, pois, a beleza que fascina 

o homem e o chama [καλέω] para a contemplação de si e para lá de si, precipitando-o na 

demanda da suma beleza que é, ao mesmo tempo, conquista da beleza divina e 

restauração da beleza própria do homem, que à beleza divina se vai assemelhando.  

 

                                                 
81 «Hoc totum mundum pulcrificat, quia deformia facit pulcra, pulcra pulcriora et pulcriora pulcherrima.» 
(Hexaem. I, 34; V, 335a). 





 

 
 

 

 

Quarta Parte 
Da resplandecência humana
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Capítulo I 
Da luz itinerante 

De Deus à criação – onde o homem se instala como criatura e como imagem do 

Divino –, a luz vem descrevendo os diversos domínios ontológicos. Por entre a 

luminosidade, que espelha o brilho da fonte, e a luz principial, que faz jorrar de si 

reluzências múltiplas que, com maior ou menor vivacidade, imitam o seu fulgor, o 

homem adquire também ele um lugar particular dentro da semântica e do universo da 

luz que Boaventura desenha. De facto, como criatura, partilhando com as demais uma 

condição analógica que colhe de Deus os seus predicados – embora de modo 

participativo e, por conseguinte, sem o vigor que os mesmos encontram naquela 

substância que predicam por essência –, o homem inscreve-se no quadro de uma 

reluzência que duplica no tempo e no espaço o dinamismo luzidio do Filho em relação 

ao Pai, como simples expressão ad extra decorrente de uma primordial expressão ad 

intra. A re-luzência remete, pois, para um movimento expressivo de Deus na criatura e, 

nesse sentido, para uma direcção do princípio exprimente à coisa expressada, em 

moldes análogos aos da expressão da primeira pessoa divina no Verbo. É uma relação 

expressiva que vislumbramos no seio das relações trinitárias, e é isso que vemos ecoar 

no acto criador do mundo e do homem. Quando, porém, da criatura racional se diz, não 

apenas que é vestígio de Deus, mas ainda imagem de Deus, visando, por conseguinte, a 

Divindade como sua causa final, uma nova luz começa a delinear-se: já não apenas 

aquela que lhe chega desde a sua causa eficiente e formal, que a torna criação e 

representação da luz divina, mas uma luz que reverte o ritmo processivo da produção 

dos entes, num regresso à luz primeira. Para esta luz reivindicaremos, na esteira da obra 

que Boaventura nos deixou, a palavra “resplandecência”.  

Por “resplandecência”, por outros termos da mesma família lexical, ou pelos seus 

correspondentes literais noutras línguas, como o castelhano [“resplandor”, 

“resplandeciente”, “resplandecer”], o inglês [“resplendent”], ou o francês 
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[“resplandire”, “resplandissant”], foram sendo traduzidos termos tão diversos do 

vocabulário bonaventuriano como “claritas”, “fulgor”, “candor”, “splendor”, 

“refulgentia”, e ainda os verbos “fulgere”, “refulgere” e “relucere”1. No entanto, o 

substantivo latino que imediatamente se deixaria traduzir por resplandecência, 

“resplendentia”, só por três vezes vemos grafado na edição crítica de Quaracchi. E, 

destas ocorrências, só uma delas se confirma na edição crítica que Bougerol viria a 

lançar já em 1993 2 . E mesmo os seus familiares lexicais, sob a forma verbal 

“resplendere” e a forma adjectival “resplendens”, não ultrapassam a cinquentena, de 

entre as mais de sete mil páginas que compõem a edição crítica de Quaracchi. O 

conceito “resplendentia” não seria estranho a Boaventura: Agostinho e Alberto Magno, 

bem como o seu contemporâneo Tomás de Aquino, empregam-no amiúde nos seus 

escritos3, mas é pela mão das Sagradas Escrituras que o termo dá entrada nos livros do 

filósofo de Bagnoregio. De facto, das várias ocorrências do campo lexical de 

resplandecência que assinalamos na obra de Boaventura, uma grande parte procede de 

citações ou comentários ao Evangelho segundo Mateus (Mt. 17, 2)4, ao Eclesiástico 

(Ecli. 43, 9)5 e ao Livro I dos Macabeus (I Mac. 6, 39)6. Com isto, não pretendemos 

menorizar o peso de um conceito-chave como o de resplendentia, mas, pelo contrário, 

sublinhar que o zelo que Boaventura terá dedicado à noção, ao reservá-la para a 

                                                 
1 Fundamos a nossa análise em traduções conceituadas, como as das edições castelhanas da Biblioteca de 
Autores Cristianos, as de Jacques Guy-Bougerol, Valentin-M. Breton e Marc Ozilou, as de Ewert Cousins 
e Philotheus Boehner e a tradução portuguesa de Itinerarium mentis in Deum por António Soares Pinheiro. 
Cf. SAN BUENAVENTURA, Obras de San Buenaventura, 6 vols., Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1945-1949; SAINT BONAVENTURE, L’Arbre de Vie, Jacques Guy-Bougerol (trad.), Paris, 
Éditions Franciscaines, 1996; SAINT BONAVENTURE, La Triple Voie, Valentin-M. Breton (trad., 
introd. et notes), Paris, Éditions Franciscaines, 1942; SAINT BONAVENTURE, Bonaventure. The Soul’s 
Journey into God. The Tree of Life. The Life of St. Francis, Ewert Cousins (transl. and introd.), Mahwah, 
Paulist Press, 1978; SAINT BONAVENTURE, Les Sentences. Questions sur Dieu. Commentaire du 
premier livre des «Sentences» de Pierre Lombard, Marc Ozilou (trad., introd. et notes), Paris, Presses 
Universitaires de France, 2002; SAINT BONAVENTURE, The Journey of the Mind to God, Philotheus 
Boehner (transl.), Indianapolis, Hackett Publishing Company, 1993; SÃO BOAVENTURA, O Itinerário 
da Mente para Deus, António Soares Pinheiro (trad.), Porto, Centro de Estudos Franciscanos, 2009.  
2 Serm. 58, De S. Patre nostro Francisco 13 (Bougerol II, 784). Cf. ainda Serm., Dominica XXII. Post 
Pentecosten VI, 3 (IX, 449b); Serm., De Nativitate S. Ioannis Baptistae II (IX, 543b). Bougerol recusa 
reconhecer nestes sermões a autoria de Boaventura. 
3  Cf. por exemplo AGOSTINHO, Epistula CLV, 14 (CSEL 44, 444); ALBERTO MAGNO, Super 
Dionysium de divinis nominibus IV, 72-73 (XXXVI/1, 182a-183A). 
4 «[…] resplenduit facies eius sicut sol.» (Comm. Lc. IX, 51;VII, 233a) 
5  «Unde est vas luminis susceptivum, sicut sol vas admirabile, opus Eccelsi, in firmamento caeli 
resplendens.» (Hexaem. XIII, 27; V, 392a). 
6 «Refulsit sol in clypeos aureos, et resplenduerunt montes ab eis sicut lampades ignis.» (Hexaem. XX, 12; 
V, 427b). 
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determinação de situações bem específicas, satura de sentido o conceito, precisando-o 

na sua definição. Aliás, como noutras ocasiões pudemos ilustrar, a riqueza semântica da 

luz não representa meramente, para Boaventura, um dispositivo de eloquência com o 

qual colora a sua escrita, mas distribui-se consciente e discriminadamente pelas diversas 

pessoas da Trindade e pelas diferentes regiões ônticas para as dar a entender nas suas 

afinidades – testemunhadas pela sua convivência no interior de uma mesma semântica – 

e distinções – certificadas, desde logo, pela variação das expressões de luz que se lhes 

aplicam.  

Se atentarmos à denotação do conceito “resplandecência”, nas suas ocorrências no 

interior das mencionadas passagens bíblicas, vemos então que tal conceito surge pelas 

três vezes correlacionado, literal ou metaforicamente, com a criatura racional. É dela, 

em rigor, que se diz que resplandece. Jesus Cristo, a Virgem Maria e os espíritos em 

geral, que, respectivamente, servem de sujeito ao verbo “resplandecer” em cada um 

daqueles versículos, confirmam a extensão do conceito e esclarecem-no enquanto 

ilustrações exemplificativas das substâncias resplandecentes. A preservação da noção de 

resplandecência para a elucidação da criatura racional subtrai, é certo, o termo ao seu 

sentido mais recorrente, mas consolida, por outro lado, o seu sentido preciso.  

A verdade é que, para enunciar um certo espelhamento da Trindade na totalidade 

criada, Boaventura, eloquente e reiteradamente, se refere a um reluzir da causa no seu 

efeito, mas nunca a uma resplandecência daquela neste. Não quer isto dizer que a 

proximidade semântica dos termos não pudesse, por vezes, articulá-los debaixo de uma 

relação de sinonímia. Boaventura insiste, porém, em distingui-los ao longo da sua obra, 

relegando o adjectivo “reluzente” para os vestígios nos quais a luminosidade divina se 

reflecte e se mostra, e o adjectivo “resplandecente” para as imagens e similitudes de 

Deus, que não apenas se deixam configurar pela sua luz exemplar, mas que a 

perscrutam como fim último. Mas, porque todas as imagens e similitudes são, 

simultaneamente, vestígios, mas nem todos os vestígios são imagens e similitudes de 

Deus, compreende-se que o verbo “reluzir” se aplique, tanto aos espíritos criados, 

quanto às criaturas puramente sensíveis, na medida em que todas se constituem 

enquanto expressões do Divino, ao passo que “resplandecer” cabe apenas às criaturas 

racionais que, pela sua memória, inteligência e vontade, se encaminham para o Divino. 

A variação de significado de um termo ao outro deixa-se, de resto, sondar ao de leve em 

trechos da obra bonaventuriana, como o que se segue: 
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 “E, porque os dois graus precedentes, conduzindo-nos a Deus por meio dos 
seus vestígios, pelos quais Ele reluz [relucet] em todas as criaturas, nos 
levaram pela mão até reentrarmos em nós, ou seja, na nossa mente, na qual 
reluz [relucet] a imagem divina, assim, já no terceiro lugar, entrando em 
nós próprios […] devemos esforçar-nos por ver Deus pelo espelho; onde, à 
maneira de um candelabro, reluz [relucet] a luz da verdade na face da nossa 
mente, na qual resplandece [resplendet] a imagem da beatíssima 
Trindade.”7 

Que Deus reluz em todas as criaturas, sabemo-lo, pois, pela concepção 

exemplarista na qual Boaventura faz mergulhar a sua visão do mundo. De facto, o que o 

franciscano anuncia, quando de Deus diz que reluz no mundo e quando do mundo 

releva a reluzência do Divino, é que Deus se põe, na sua metafísica, como causa 

exemplar da criação e, por conseguinte, a criação manifesta, na sua configuração e 

dentro dos seus limites, a Divindade. Ora, a mente humana – conceito específico que 

tende a denotar a parte superior da alma, inclinada para Deus, mas que no título de 

Itinerarium mentis in Deum se deixaria traduzir por uma noção imprecisa de alma, 

abarcando a totalidade das suas potências – não se furta ao quadro do exemplarismo 

bonaventuriano, mas integra-o como instância de imitação a par das demais realidades 

criadas. Por isso, então, reluz também o Divino na alma do homem, pois que, em 

verdade, ela recebe, na sua constituição e actividades, o selo da Divindade trina e, assim, 

se confessa derivada da força, da sabedoria e da bondade divinas. Mas, longe de se 

situar, na mundividência exemplarista, como pólo passivo de uma relação que tem em 

Deus o puro acto, o homem revela-se cooperante do gesto irradiante do Divino, e 

coopera, de facto, com Deus, ao reenviar toda a luz pela criação espargida à sua fonte 

primordial, reconduzindo para Deus tudo o que de Deus se desvela no mundo e em si 

próprio. Nesta recondução consiste, de resto, o dinamismo da resplandecência, à 

maneira de um raio de luz que, por ter sido projectado sobre uma superfície especular, 

se devolve, na direcção inversa, à origem de onde emanou8. A fonte luminosa – que é 

                                                 
7 «Quoniam autem duo gradus praedicti, ducendo nos in Deum per vestigia sua, per quae in cunctis 
creaturis relucet, manuduxerunt nos usque ad hoc, ut ad nos reintraremus, in mentem scilicet nostram, in 
qua divina relucet imago; hinc est quod iam in tertio loco, ad nosmetipsos intrantes […] conari debemus 
per speculum videre Deum; ubi ad modum candelabri relucet lux veritatis in facie nostrae mentis, in qua 
scilicet resplendet imago beatissimae Trinitatis.» (Itin. III, 1; V, 303a-303b). 
8 «Sapientes in perspectiva dicunt, quod si radius perpendiculariter cadat super corpus tersum et politum; 
necesse est, quod per eandem viam repercutiatur.» (De donis I, 9; V, 459a). No comportamento da luz e, 
mais especificamente, no fenómeno da resplandecência que aqui se nomeia em termos de repercussão, 
entrevê-se, com efeito, o ciclo metafísico da processão / conversão que veio caracterizar todo o 
neoplatonismo. Em rigor, a citação apresentada dá conta da iluminação da graça e da sua respectiva 
reverberação, mas, o princípio alarga-se a toda e qualquer iluminação, porque, afinal, sempre que a luz 
embate sobre uma superfície tersa e polida, ela reflecte e reverte diametralmente a sua direcção. Cf. supra 
p. 262, n. 127. 
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também o fim desta luminosidade em trânsito – reconhecemo-la em Deus, e a superfície 

especular – onde as revelações se concentram, se dão a ler como signos de Deus e onde 

se convertem, por fim, em estímulo para a ascensão ao Divino – só numa substância 

dotada de inteligência – capaz de interpretar os sinais e apreender o Divino – e 

vontade – capaz de desejar aquilo que a transcende – se pode firmar. Nesta esteira, 

porém, poder-se-ia verter o conceito de resplandecência sobre toda a criação, não 

enquanto representação do Divino, segundo o modo retrospectivo de referência à causa 

exemplar, mas enquanto orientada para Deus, ainda que por necessária mediação da 

alma humana, que a interpreta e, interpretando-a, a reenvia a Deus em movimento 

ascendente. A criação dir-se-ia, deste modo, resplandecente, mas apenas por via da 

acção humana, através da qual também ela se endereça ao Divino. 

A resplandecência descreve, por conseguinte, o sentido de um itinerário 

co-protagonizado por Deus – donde provêm, em última instância, todas as iluminações 

ou teofanias – e pela mente humana – que trata de as receber, para através delas 

reascender a Deus. Nela se conceptualiza a subida espiritual que tem na doação divina 

da luminosidade, ou seja, no processo da automanifestação de Deus no mundo e na 

alma, o seu momento prévio. O ciclo cósmico da processão / conversão deixa-se assim 

contaminar, na filosofia bonaventuriana, pela semântica da luz onde se reveste do ritmo 

binário da iluminação / resplandecência.  

O gesto de iluminação, que chega a descrever o acto criador de que Deus é 

sujeito 9 , clarifica-se, derradeiramente, no horizonte mais vasto desta ondulação 

ontológica de criação e recondução, pois que, embora a produção dos entes se distancie 

de uma emanação luminosa a partir da própria substância divina, a criação, que em 

termos bonaventurianos consiste na expressão de Deus numa pluralidade de criaturas, 

cifra-se, com efeito, numa iluminação da alma, por via da qual a alma logrará uma certa 

contemplação do Divino. Na criação, a reluzência – que põe as criaturas como 

expressões divinas – e a iluminação – que se condescende à criatura – acabam por se 

identificar, pesem embora os diferentes pontos de vista a partir dos quais o fenómeno da 

criação se dá a pensar: porque, enquanto a iluminação sublinha já o dinamismo 

subsequente da re-elevação da alma que a criação suscita, a reluzência nomeia o acto 

criador que tem na acção primordial de difusão intradivina – a luzência do Pai no 

Filho – a sua origem.  

                                                 
9 Cf. supra pp. 203 e ss.. 
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Todavia, não apenas de criaturas mundanas se constitui a luz pela qual Deus 

ilumina a alma, e se dá a conhecer e a amar, e a reencaminha para si. Os três degraus 

que, em Itinerarium mentis in Deum, estão estruturando, genericamente, o método 

requerido para a união última da mente com Deus, sancionam, de facto, três iluminações 

distintas, que na alma se espelham e que a conduzem ao princípio como num 

movimento de reverberação10. O número três, pelo qual se contam as iluminações da 

alma que promovem o seu avanço no itinerário para Deus, reflecte a triplicidade de 

objectos observáveis pela alma, aos quais se aplica segundo as suas diferentes potências, 

e dos quais emana, imediatamente, a luminosidade que vem iluminar a alma. São eles o 

vestígio, a imagem e a própria luz de Deus e, neste sentido, evidencia-se, 

respectivamente, uma luminosidade exterior, uma luminosidade interior e uma 

luminosidade superior 11 . Mas, se, das criaturas sensíveis (vestígios) e racionais 

(imagens) vemos brotar uma luz particular que se vem espelhar na própria alma, esta 

tem em Deus a sua causa primeira e não se diz luz senão porque deriva da luz divina, 

como causa, e porque na luz divina tem o seu exemplar e, nesse sentido, a ela se 

conforma. É por isso que as diferentes iluminações se constituem como diferentes vias e 

diferentes graus da intuição de Deus, consoante a nitidez com que a luz divina ilumina, 

ou configura, as criaturas luminosas. Assim, quando a luz dos corpos criados se 

imprime na alma, é um certo conhecimento de Deus que vem promover. E, de modo 

idêntico, quando a luz da própria alma se introverte numa reflexão sobre o seu próprio 

interior, é uma imagem e similitude do Divino que vem pôr a nu. Por fim, quando a 

própria luz divina vem inundá-la, é Deus, na sua unidade e trindade, que se dá a 

contemplar. Nem toda a iluminação é, portanto, correlativa do acto criador, mas toda a 

iluminação consigna uma manifestação do Divino, de que o mundo criado é um dos 

vivos documentos. A revelação de Deus tem, de facto, na criação, um espólio 
                                                 
10 «[…] oportet nos transire per vestigium […]; oportet, nos intrare ad mentem nostram quae est imago 
Dei […]; oportet nos transcendere ad eternum […]. […] haec est triplex illuminatio […].» (Itin. I, 2-3; V, 
297a).  
11 Já em De donis esta tríplice iluminação vem a lume para inundar o intelecto: cf. De donis VIII, 12 (V, 
496a). Nas Collationes in Hexaemeron, por seu turno, as luzes a partir das quais a alma se eleva a Deus 
ascendem, ora ao número de doze, ora ao número de nove, ora ao número de três, em correspondência 
com a tríplice iluminação que vem descrita em Itinerarium: «Illuminatio autem quaedam est per exempla 
exteriora, quaedam per documenta mediocria, quaedam per documenta suprema.» (Hexaem. XXII, 13; V, 
439b). Cf. ainda Hexaem. V, 22 (V, 357b); Hexaem. XXII, 40 (V, 443b). Por sua vez, Itinerarium mentis 
in Deum hesita entre as três iluminações e os seis graus distintos de iluminações que, na verdade, mais 
não são do que desdobramentos a partir da tríade principal: cf. Itin. I, 5 (V, 297b). De contagem para 
contagem, não há que entender, no entanto, um pensamento confuso ou discrepante, pois que se trata de 
diferentes sistematizações ou derivações que se vão desenrolando a partir das três iluminações 
fundamentais: a partir das coisas exteriores, a partir da alma interior ou a partir de Deus. 
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incontornável, mas não se esgota aí, desvelando-se, por isso, na e à alma, enquanto lei 

eterna por submissão à qual todos os seus conteúdos cognitivos se dão como certos, e 

enquanto graça reformadora que reabilita moralmente a alma12. 

Qualquer que seja, portanto, a origem imediata desta luz, é de Deus que ela 

provém, ainda que se possa deixar temperar nos véus da criação por forma a preparar os 

olhos da alma, entenebrecidos desde a criação pela sua união ao corpo, para a infinita 

radiância da Divindade13. A sucessividade das luzes no itinerário, desde a materialidade 

dos corpos à espiritualidade da alma, até à divina radiância, tem aqui a sua explicação: 

ela não decorre de uma suposta sucessão dos objectos – pois que, assim sendo, a 

iluminação directamente emanada do Criador precederia as iluminações derivadas das 

suas criaturas –, mas de um progresso da alma que, entrevendo nos vestígios rastros 

ténues da luz divina, logo se dispõe à observação de um brilho mais vivo de Deus nela 

mesma vertido e, por esta via, se habilita à contemplação directa da luz divina. 

O itinerário, tripartido pelas realidades gradualmente mais luzentes, e que na alma 

colhe o seu sujeito activo, supõe, na verdade, como Edoardo Mirri assinala, um 

itinerário inverso, por Deus protagonizado, que descreve o dinamismo descendente da 

iluminação e que retrata, em rigor, os diversos lugares e graus da revelação de Deus: em 

si mesmo, na alma e no mundo 14 . A multiplicação das três iluminações – 

correspondentes aos três objectos da alma no seu itinerário – por duas perspectivas – 

consoante se vise a Divindade no objecto ou pelo objecto15 –, da qual resulta um 

conjunto de seis etapas ascendentes da conversão para Deus, encontra, de resto, nos seis 

dias da criação, um inegável paralelismo, que concede simetria ao decurso da 

                                                 
12 O conceito de revelação de Deus associa-se, com justiça, às Sagradas Escrituras, enquanto palavra 
divina registada e tornada acessível ao homem. Na verdade, também elas se erigem como via de acesso ao 
Divino. No entanto, para Boaventura, e como explicita Joseph Ratzinger, o conceito de revelação logra de 
um sentido mais amplo que abarca, de facto, todos os modos de manifestação de Deus à criatura racional 
e envolve, por conseguinte, todo o desdobramento da Divindade na criação enquanto exemplar e 
providência. RATZINGER, Joseph, Die Geschichtstheologie des Heiligen Bonaventura, München, EOS-
Verlag Erzabtei St. Ottilien, 1995, pp. 58-61. 
13  Aqui, Boaventura apreende da filosofia do Pseudo-Dionísio o cariz propedêutico da experiência 
empírica, na qual a luz divina se daria a ver, não na sua imediatez e super-luzência, mas nos seus reflexos, 
acomodando-se, assim, à natureza dos olhos que a observam: Cf. supra p. 233, n. 41. 
14 «Nel suo principio e fondamento, cosi, l’‘itinerarium mentis’ è un ‘itinerarium Dei’, nel senso che in 
esso si mostra il dosvelarsi della verità come ineliminabile quida all’ascesi dela ‘mens’. Gli stessi gradi 
dall’ascesa, pur nel limite intellettualistico che denunciano ed a cui si è accennato, sono spesso presentati 
dal Serafico come gradi del dispensarsi della verità assai più che come successive acquisizioni e conquiste: 
gradi di una scala discendente (se si puo adoperare l’immagine), gradi del rivelarsi di Dio, in grazia del 
quale soltanto l’anima gli si fa via più prossima.» (MIRRI, Edoardo, «L’‘Itinerarium mentis’ come 
‘Itinerarium Dei’», Doctor Seraphicus 26 (Bagnoregio, 1979), p. 22). 
15 Adiamos, por ora, a explicitação desta duplicação dos três principais graus do itinerário da mente.  
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processão / conversão e, nesse sentido, denuncia a intimidade e interdependência dos 

dois movimentos diacronicamente dispostos no fluxo da história 16 . Com efeito, a 

conversão da alma a Deus requer a revelação de Deus nela e no mundo, para que pela 

revelação aceda ao revelado. E, por sua vez, todo o movimento de revelação alcança na 

perscrutação do que aí se revela o seu sentido último. A interpretação que desvenda no 

itinerarium mentis um itinerarium Dei não faz senão frisar, por um lado, a íntima 

correlação entre os processos do desvelamento de Deus (iluminação) e da recondução 

da mente a Deus (resplandecência), e, por outro lado, o relevo do Divino no seio de um 

dinamismo empreendido pela mente humana. 

Senão vejamos: o universo de luz que Boaventura desenha, ao distribuir toda a sua 

ontologia pelas categorias da luz, e ao reuni-la sob a natureza de iluminações – que ora 

têm na fonte a sua substância, como no caso da graça ou das razões eternas, ora têm na 

fonte o seu exemplar, como as criaturas corpóreas ou espirituais –, compõe-se por uma 

extensa escada, que culmina na deslumbrante luz da Divindade e que se apoia, no seu 

sopé, no mais sombrio dos entes – ainda assim revestido de luz divina enquanto efeito 

de Deus. Esta escada que, no seu sentido descendente, descreve o rumo luminoso de 

Deus até às suas revelações, integra em si mesmo, todavia, o movimento ascendente que 

se levanta desde os rastros sensíveis e inteligíveis do Divino até à própria presença da 

Divindade. Deste modo, forma-se, para a alma lançada no mundo das sombras e dos 

vestígios, um conjunto de degraus, ou de iluminações progressivas que, representando 

graus cada vez mais elevados da manifestação da luz suprema e, por conseguinte, vias 

cada vez mais perspicazes para a intuição do Divino, conduzem progressivamente a 

alma para Deus17. 

Ora, num percurso espiritual que se diz “para Deus”, Deus posiciona-se, desde 

logo, no vértice apoteótico desse dinamismo itinerante a que alma se entrega a partir de 

uma condição mundana que não encontra no mundo a absoluta satisfação dos seus 

desejos. Deposto, porém, no final dos tempos, aguardando da alma o que a alma de si 

                                                 
16 A correlação entre os seis graus do itinerário e os seis dias da criação é documentada pelo próprio 
Boaventura: cf. Itin. I, 5 (V, 297b). 
17 Na figura da escada, que Boaventura colhe do Livro do Génesis (28, 11-19) e semeia por toda a sua 
obra, assinala o filósofo um dinamismo eminentemente ascendente. Cf. Brevil., prol. 3 (V, 205a); Brevil. 
II, 12 (V, 230a); Brevil. V, 6 (V, 260a); I Sent., d. 3, p. 1, a. 1, q. 3 (I, 74b); II Sent., d. 8, p. 1, dub. 1 (II, 
223a). Não obstante, a mesma figura consagra, como aliás já acontecia nas Sagradas Escrituras, um 
correlativo movimento de descida das iluminações, a que Itinerarium mentis in Deus alude e que o 
sermão Christus unus omnium Magister explicitamente sanciona: cf. Itin. I, 9 (V, 298a-298b); Christus 
mag. 14 (V, 571a). 
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decidir fazer, Deus relegar-se-ia, então, ao papel estático de um fim último que, pela sua 

perfeição, não se actualizaria num fim ulterior. Esta posição agradaria, com efeito, a 

uma certa defesa da actividade e liberdade da alma na persecução dos seus fins. Mas, 

sem detrimento da capacidade de autodeterminação da alma, Boaventura reclama para 

Deus – e a suposição do itinerarium Dei dentro do itinerarium mentis a isso aponta – o 

lugar da causa eficiente e da causa exemplar do itinerário. Uma vez constituído e 

hierarquizado pelas iluminações, que têm na luz divina o princípio gerador e o modelo 

arquetípico, o itinerário da mente supõe, a cada instante, e não apenas no seu desfecho, 

a acção da Divindade. É, de resto, a aclamação do Divino como princípio, meio e fim da 

via de salvação da alma que Sidney McAdams surpreende nas linhas inaugurais de 

Itinerarium mentis in Deum18. Aí, Deus celebra-se, efectivamente, como a fonte das 

iluminações que se desenrolam perante a alma – “Pater luminum” –, como o exemplar 

em configuração com o qual as iluminações se constituem como tal – “a quo est omne 

datum” –, e como o fim ao qual as iluminações se referem – “perfectum”. Assim, e 

porque, apesar de trilhado pela alma, o itinerário para Deus está alçado pela Divindade 

iluminante, Deus não se deposita meramente no final do dinamismo viandante, mas 

vitaliza-o desde a sua origem pela dispensação das iluminações. 

Se pela iluminação se entende, portanto, toda a automanifestação de Deus à alma, 

não apenas segundo o movimento de criação de expressões corpóreas e espirituais, mas 

também segundo um movimento de emanação natural (que assiste o conhecimento 

humano) ou sobrenatural (a graça), por resplandecência designa-se a peregrinação da 

alma humana que, deixando-se orientar e esclarecer pelas iluminações, directa ou 

indirectamente, divinas, percorre as diversas etapas que compõem a escada para Deus. 

Não admira, por isso, que seja como verbo que o termo “resplandecência” sobrevém à 

escrita bonaventuriana, não apenas quando conjugado nos diferentes tempos e modos 

verbais, mas quando o próprio substantivo e adjectivo dele decorrentes – “resplendentia” 

e “resplendens”, respectivamente – se deixam construir pela conjugação do verbo 
                                                 
18 «In principio primum principium, a quo cunctae illuminationes descendunt tanquam a Patre luminum, a 
quo est omne datum optimum et omne donum perfectum […].» (Itin., prol. 1; V, 295a). Cf. a leitura de 
MCADAMS, Sidney, The aesthetics of light. A critical examination of St. Bonaventure’s doctrine of light 
in view of his aesthetics, Rome, Pontificia Universitas Gregoriana, 1991 pp. 180-181. Não podemos 
deixar de reconhecer alguma liberdade na interpretação que McAdams faz da passagem que aqui 
decidimos expor. Na verdade, os três aspectos que, no início de Itinerarium, se fazem ressaltar, parecem 
vincar, em uníssono, a causalidade eficiente à qual se associa a primeira pessoa da Trindade, enquanto 
fonte das luzes, fonte das dádivas óptimas e fonte dos dons perfeitos. Porém, o sentido que McAdams 
apreende logo nas quatro primeiras linhas de Itinerarium mentis in Deum deixa-se, pelo menos, exprimir 
ao longo de toda a primeira página da obra, onde Deus aparece, à vez, como primeiro princípio, como 
garante da paz e como exemplo dos homens: cf. Itin., prol. 1 (V, 295a). 



 

310 
 

“resplendere” no particípio presente. De facto, é da actividade e do esforço humanos 

que o itinerário para Deus é feito, ainda que de iluminações providenciadas por Deus 

dependa a alma para se orientar e se propulsionar no seu itinerário. E, sendo certo que a 

resplandecência humana depende da iluminação de Deus – porque, afinal, como bem 

destaca Fritz-Joachim von Rintelen, todo o acto da criatura racional responde à 

iluminação divina –, pertence com propriedade à alma a capacidade especulativa que 

converte a luminosidade por Deus espargida na reverberação para Deus dirigida. A 

verdade é que por especulações, e não por iluminações, diferencia Boaventura os vários 

capítulos do seu Itinerarium, consagrados, cada um deles, a cada um dos graus da 

intuição do Divino. A especulação [speculatio], que, nos nossos dias, chega a significar 

a simples divagação em torno de um dado objecto, mas que na filosofia de Boaventura 

designa uma contemplação, e que nomeia, indiscriminadamente, cada um dos exercícios 

das potências da alma – dos sentidos ao ápice da mente –, define-se, de facto, por um 

espelhamento ou repercussão da iluminação que, incidindo sobre a superfície da alma, 

inflecte a sua direcção até à sua fonte primordial. 

Ora, não podemos desprezar o facto de que o conceito de resplandecência se 

aplica, com maior recorrência, no interior da obra bonaventuriana, às almas gloriosas e 

já plenamente sucedidas na união a Deus do que à alma em geral, ainda que seja à alma 

em geral que o conceito de resplandecência se adjudica na passagem que há algumas 

páginas acima decidimos transcrever19. Não quer isto dizer que a resplandecência, como 

retorno ao Divino, se reserve somente às criaturas perfeitamente deiformes, mas que, 

nelas, o itinerário se encontra já completo – e pode, por conseguinte, avistar-se desde o 

seu princípio até ao seu fim –, e a luz nelas resplandecida terá já consumado todo o seu 

dinamismo. 

O paralelismo que, de forma subliminar, ressalta da filosofia de Boaventura entre 

a luz do Pai e a reluzência de Deus na criação, por um lado, e o esplendor do Filho e a 

resplandecência de Deus na alma humana, por outro, começa, então, a ganhar contornos 

mais nítidos. Com efeito, a diferença que vai da luz paterna ao esplendor filial ajuda-nos 

a esclarecer a diferença que vai da reluzência que se espalha por toda a criação à 

resplandecência que se activa na mente humana. É que, ao passo que a reluzência diz, 

como já aqui expusemos, uma certa duplicação do movimento expressivo pelo qual o 

Pai luz no Filho, a resplandecência nomeia o dinamismo de retorno ao princípio 

                                                 
19 Cf. supra p. 302, n. 7. 
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ancestralmente inscrito no esplendor do Filho, que mais não é do que referência à luz 

fontanal da qual deriva e à qual se une por amor,, exalando assim o Espírito Santo. De 

facto, por esplendor entendera Boaventura uma certa reverberação da luz e, se bem que 

desta reverberação imputada ao Filho se excluíra a interposição de um dado corpo por 

colisão com o qual a luminosidade emanada se redireccionaria ao seu princípio, o 

constante reenvio ao Pai ou à fonte luminosa, na relação com o qual se diz propriamente 

Filho e esplendor, conservara-se no sentido de esplendor na sua aplicação à segunda 

pessoa da Trindade. 

Nesta leitura, a refulgência [refulgentia] depõe-se, nos limites da linguagem 

bonaventuriana, como justo sinónimo da resplandecência, do mesmo modo que fulgor 

se havia feito designação unívoca do esplendor divino20. Ora, o prefixo “re-”, que 

precede o esplendor, em resplandecência, e o fulgor, em refulgência, parece imprimir, 

ao mesmo tempo, nos respectivos conceitos que prefixa, a ideia de uma repetição ou 

imitação da Trindade arquetípica e o dinamismo de regressão, que inverte o sentido da 

difusão ad extra da luz divina – que bem se pode entender como o prolongamento no 

espaço e no tempo do dinamismo luzidio e esplendoroso que anima e arquitecta a 

Trindade. Há pouco, e a propósito da interpretação que Edoardo Mirri dá do itinerário 

ascendente da alma para Deus, vimos como este se deixa simultaneamente decifrar por 

um correlativo itinerário descendente da luz de Deus até à alma. Com efeito, àquele a 

quem se dedica a primeira e a última palavras de Itinerarium mentis in Deum, enquanto 

“Pater luminum”, no princípio, e “caligo”, no fim, cabe, de facto, um papel 

configurador de cada etapa. Aqui, a Divindade desvenda-se, não apenas como a causa 

final da alma, mas também como o princípio de todas iluminações, por rastreio das 

quais a alma acede à contemplação do Divino. 

A reivindicação da presença de Deus no itinerário como seu horizonte e como 

impulso de autotranscendência da alma, firma-se, no entanto, apenas como uma das 

formas de apropriar o itinerário a Deus e fazer de Deus o seu sujeito, como expõe a 

expressão que integra o título do artigo de Mirri – itinerarium Dei. Na verdade, porém, 

o itinerário bonaventuriano mostra-se profundamente devedor da Divindade, que não é 

apenas guia e fim último. Neste círculo – aberto pela generosa doação da multiplicidade 

de entes, por parte do bem supremo, e fechado pelo itinerário da alma para Deus, como 

                                                 
20 Cf. supra p. 115-116. 
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regresso ao sumo bem, no qual a alma frui da suma felicidade21 –, logo transparece, 

explanado no tempo aquele dinamismo eterno, segundo o qual o Pai, enquanto bem 

difusivo, derramara uma imagem de si, consubstanciada no Verbo divino que a ele, por 

seu turno, imediatamente, se unira na exalação de um amor mútuo, consubstanciado no 

Espírito Santo. Se, do bem difusivo ao bem final, se desenhara o círculo eterno e 

imutável do dinamismo trinitário, do bem difusivo ao bem final, se traça agora a 

cadência cósmica, temporalmente disposta, que vai da fecundidade criadora de todas as 

coisas à eterna perfeição que concede a paz extática da alma. Ao reconsiderarmos a 

ideia de um itinerarium Dei a partir do itinerarium mentis, delineado por Boaventura, 

surpreendemos, então, o desdobramento e a revelação no tempo do instante divino que 

funde na unidade de uma só substância a triplicidade de relações. À luz deste 

reenquadramento, a ideia de um itinerário de Deus transpõe o sentido de uma descida 

até à criatura racional para se dar a compreender como ordem sincrónica das três 

actividades intradivinas, que se espelhará no esquema diacrónico da 

processão / conversão, neste contexto permutável com o dinamismo dual da 

revelação / itinerário da alma. 

O tempo, no qual o itinerário da mente se conjuga, converte todavia a figura do 

círculo, pela qual a eternidade dinâmica do Divino se dava a pensar, na figura da linha, 

ordenando, não na simultaneidade, mas na sucessividade, os momentos da egressão, da 

regressão e da chegada. Ora, a eternidade de Deus confina com a sua perfeição, que 

abdica, enquanto tal, de um ulterior aperfeiçoamento. Já a temporalidade, que, 

comparada com a eternidade, assinala uma degradação ontológica e se diz dela um mero 

vestígio, submete a criatura racional ao devir e à tentação dos bens transitórios22, mas 

faz-se, ao mesmo tempo, condição de perfectibilidade. Os anos, os dias e as horas, pelos 

quais a alma passa na sua união ao corpo, oferecem-lhe, de facto, a ocasião da sua 

metamorfose, quer esta se traduza na perdição de si e da imagem que é do Divino, quer 

                                                 
21 Que o sumo bem constitui a causa final da alma humana é o que Boaventura defende nas seguintes 
palavras: «[…] beatitudo nihil aliud sit, quam summi boni fruitio […].» (Itin. I, 1; V, 296b). 
22 «[…] tempore vero […] est aeternitatis vestigium […].» (M. Trin. V, 1; V, 90a). Nesta concepção de 
tempo [tempus], que fere a criatura de uma acutilante fragilidade ao mergulhá-la no turbilhão das coisas 
transitórias, subsume Boaventura aquela outra acepção de tempo [tempus], sinónima de clima, que dá, 
precisamente, conta da fugacidade e inconstância da criação: «Tempus impugnat nos miserabiliter: aestas 
per nimiam caliditatem, hiems per nimiam frigiditatem, autumnus per nimiam siccitatem, ver per 
excedentem humiditatem.» (Regn. Dei 6; V, 541a). 
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esta se traduza pela actualização da sua capacidade de Deus23. E o itinerário da alma 

para Deus está de tal modo enraizado e autorizado pela linearidade do tempo que ele 

parte do pressuposto de que aquele que no presente dista de Deus pode, no futuro, estar 

a Deus unido, por um processo gradual e continuado que, certamente, não aconteceria 

dentro de um regime de intemporalidade e imutabilidade24 . Na sua imperfeição, a 

criatura racional lucra, de facto, da própria fluidez do tempo, onde, afinal se joga toda a 

sua acção enquanto efectivação de possibilidades, ao passo que a permanência do eterno 

a condenaria a fixar-se na diferença ontológica na qual se instala desde a sua criação. E, 

sendo certo que o seu mergulho no tempo constitui uma das suas grandes humilhações 

ontológicas, por analogia à eternidade simples e imutável do Divino, a dimensão 

escatológica de que o tempo se reveste na mundividência cristã e, em particular, na 

filosofia bonaventuriana, concede-lhe a dignidade de progredir e culminar na suma e 

eterna perfeição. A posição do mundo numa temporalidade finita, que comporta, por 

isso mesmo, uma origem, um decurso e um termo, firma-se, na verdade, como condição 

indispensável para a sua ordem25 – impossível dentro da concepção de uma duração 

infinda e iterativa –, e impregna-o de sentido, enquanto rumo para um fim que se está 

delineando pela sequência de eventos únicos e irrepetíveis. 

Numa obra que, entretanto, se tornou incontornável para o estudo do pensamento 

bonaventuriano, por ter trazido o conceito de história para o centro da reflexão teórica, 

Joseph Ratzinger tenta mostrar como, para o filósofo de Bagnoregio, a Trindade, que 

temos visto expressada no espaço da criação, se exprime com maior propriedade no 

ritmo sucessivo e evolutivo da história26. Pese embora a polémica na qual as teses do 

                                                 
23 Pedimos aqui de empréstimo as belas palavras de Boaventura que, na verdade, relevam do tempo o 
lugar da progressão da alma e do consequente merecimento da glória: «Quare tot annos, tot dies, tot horas 
sine fructu vixisti?» (Solil. I, 3, 11; VIII, 22b). 
24 «Et propter hoc non sequitur, quodsi possit assimilari Deo secundum id quod est fore, quod similiter 
secundum id quod est fuisse.» (M. Trin. V, 1; V, 92a). A sentença, que podemos ler nas Quaestiones 
disputatae de mysterio Trinitatis, proclama um dos axiomas que se encontram supostos na teoria 
bonaventuriana do itinerário e na obra onde o tema mais explicitamente se trabalha. 
25 «Secundo modo aspectus fidelis, considerans hunc mundum attendit originem, decursum et terminum.» 
(Itin. I, 12; V, 298b); «Secunda propositio est ista. Impossibile est infinita ordinari. Omnis enim ordo fluit 
a principio in medium, si ergo non est primum, non est ordo; sed duratio mundi sive revolutiones caeli, si 
sunt infinitae, non habent primum: ergo non habent ordinem, ergo una non est ante aliam. Sed hoc est 
falsum: restat ergo, quod habeant primum.» (II Sent., d. 1, p. 1, a. 1, q. 2; II, 21a). 
26 RATZINGER, Joseph, Die Geschichtstheologie des Heiligen Bonaventura, pp. 140-144. Apontámos, 
por diversas vezes, a condição espaciotemporal da expressão divina no mundo, pelo que a dimensão 
temporal da revelação de Deus não terá sido, até agora, inteiramente esquecida. Contudo, a noção de 
tempo que fizéramos intervir na definição mesma da criação prendia-se, sobretudo, com a degradação 
ontológica que se verifica no carácter mutável da criatura, e não com a perspectiva de uma história linear 
que distende gradualmente, na totalidade do tempo que o mundo dura, a revelação da verdade divina. 
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comentador alemão se embrenharam27, esta interpretação, em particular, não poderia ser 

mais próxima do espírito bonaventuriano, se relembrarmos, por exemplo, a imagem do 

poema que só na totalidade diacrónica dos seus versos encerra todo o seu sentido28. A 

historicidade da revelação de Deus no e ao mundo, que, assim, melhor se deixa entender 

pela metáfora do livro e da narrativa do que pela metáfora da pintura29, exige, de facto, 

a finitude do tempo. É que, embora a manifestação do Divino transborde numa 

multiplicidade de criaturas e tempos, a sua manifestação não pode dar-se 

desordenadamente – sob pena de a sua unidade e simplicidade se perder de vista na 

superfície dos seus espelhos sensíveis – nem pode desfiar-se no tempo sem fim – sob 

pena de a sua bondade salvífica e ucrónica se arredar irremediavelmente do desígnio das 

almas e, assim, desesperar a mais íntima esperança da alma: a de se reunir ao princípio 

do qual proveio. 

O vigamento escatológico que estrutura o conceito de história, tal como 

Boaventura o considera, deixa-se explanar no itinerário da mente que, a partir do seu 

próprio tempo e no espaço onde está lançada, se desenvolve até ao seu fim 

extramundano e atemporal. Ao passo que a história se mune de uma dimensão colectiva 

e se cumpre na totalidade dos tempos da criação, tal como as Collationes in 

Hexaëmeron o mostram30, Itinerarium mentis in Deum lança o convite individual ao 

espírito de cada homem para o aproveitamento da sua duração no mundo, no sentido da 

perscrutação da Divindade que se está manifestando em múltiplas iluminações, e para, 

deste modo, participar da evolução histórica da criação e da história da revelação divina. 

                                                 
27 Recordamos, neste âmbito, a própria reacção do Professor de Joseph Ratzinger, Michael Schmaus, que 
o teria acusado, nomeadamente, de um «perigoso modernismo»: Cf. RATZINGER, Joseph, Aus meinem 
Leben. Erinnerungen (1927-1977), Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1998, p. 84. 
28 Cf. supra p. 243, n. 72. 
29 Em rigor, tanto a metáfora do livro como a metáfora da pintura servem a Boaventura para pensar e 
definir a criação. Ao introduzirmos, porém, a dimensão histórica da manifestação de Deus no mundo, 
julgamos mais pertinente a metáfora do livro, pela sucessão de páginas que implica. 
30 São, com efeito, as Collationes in Hexäemeron que constituem o campo fértil de onde Joseph Ratzinger 
extrai as linhas de uma teologia da história bonaventuriana. Cf. RATZINGER, Joseph, Die 
Geschichtstheologie des Heiligen Bonaventura, p. 2. 
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Capítulo II 
Do itinerário estético da mente para Deus 

Se a resplandecência descreve o itinerário que a alma percorre até Deus, resta-nos, 

então, discernir as etapas que, sucedendo-se, o compõem. Mas, para acompanharmos e 

aprofundarmos os seis passos que Boaventura delineia para a ascensão a Deus, 

incitando a alma a segui-los, há que, antes de mais, divisar o lugar para onde esses 

passos a encaminham. Com efeito, a causa final não é apenas aquilo que se alcança no 

fim do percurso, mas aquilo que, desde o início, atrai e impulsiona a alma, inspirando 

nela um desejo profundo que a faz perseverar na direcção para o seu fim. Por esta razão 

se diz, de resto, que Deus põe em avanço o fim que a alma perscrutará1. O próprio 

conceito de motivo, que bem traduz a ideia de causa final, consagra esta ambiguidade: 

ao mesmo tempo que designa o propósito ou meta de uma dada acção, denota ainda a 

causa ou o motor que acciona essa mesma acção. E a verdade é que, embora distante, 

como promessa ou remuneração de um longo caminho, a causa final está, efectivamente, 

dando direcção e significado aos seus diversos e sucessivos graus. 

Ora, vimos já como, no quadro das apropriações, o bem se associava ao Espírito 

Santo e estava conotado com a causa final. Ao perguntarmo-nos por aquilo para o qual a 

alma tende com o mais íntimo e verdadeiro dos seus desejos, o bem põe-se como 

resposta inequívoca. A felicidade, como Boaventura a pensa, dá-se, de facto, pela 

fruição do sumo bem, quando o usufruto de bens menores, como todos aqueles que se 

disseminam pela criação, simplesmente não satisfaz em absoluto a alma 2 . Afinal, 

                                                 
1 «Praemittit Dominus motivum, postea subiungit actum, per quem possumus devenire in debitum finem.» 
(Decem praec. I, 2; V, 507a). 
2 Cf. supra p. 310, n. 21. A mesma noção de felicidade se comprova noutras obras bonaventurianas que 
não Itinerarium mentis in Deum. Cf. II Sent., d. 19, a. 1, q. 1, (II, 460a); Brevil. V, 8 (V, 261b); Brevil. 
VII, 7 (V, 288b-289a). Ao identificar a felicidade com a fruição do sumo bem e, por conseguinte, com a 
união a Deus (que é, de resto, o sumo bem), Boaventura apropria-se do conceito de felicidade já 
plenamente estabelecido, pertencendo, efectivamente, a um certo senso comum não apenas da filosofia 
como de todos os homens em geral. Cf. infra p. 314, n. 4. 
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porquanto resultante da acção do bem supremo, a alma é, ela própria, um bem, mas, 

porquanto criada e não gerada dentro da mesma substância divina, a alma sustém-se 

como um bem menor, ainda assim perfectível e, por isso mesmo, capaz de se converter 

à bondade infinita do seu Criador. A defectibilidade que comporta, por vir do nada e por 

diferir, nesse sentido, do exemplar divino a partir do qual foi formada, transforma-se 

nela em desejo apenas saciável na completude divina à imagem da qual foi deposta no 

mundo3.  

Na verdade, a determinação do bem como causa final tinha à época de Boaventura, 

uma já longa tradição teológico-filosófica. De tal modo que, quando Aristóteles se 

questiona sobre o que almejam os seres humanos nas suas múltiplas actividades e 

profissões, não só replica afirmando “o bem”, como deixa claro que essa seria a resposta 

dos múltiplos homens, empenhados nas suas diversas actividades e profissões, ainda 

que por bem pudessem entender objectos bem distintos4. Com efeito, embora o conceito 

de causa final só anacronicamente se deixe pensar no miolo da filosofia de Platão, a 

ideia de bem dá-se aí a pensar como o real fito da sua dialéctica do espírito5. No entanto, 

se a causa final não trabalha, em rigor, o escopo do pensamento platónico, a dimensão 

teleológica do bem não se omite da corrente neoplatónica, sob o próprio impulso de 

Plotino. É que, segundo o professor de Alexandria, toda a acção visa o bem e, perante o 

sumo bem, toda a acção se aquieta, pois, na posse do sumo bem, a nada mais se aspira6. 

Ainda que o neoplatonismo tenha logrado integrar a acepção teleológica dentro do 

conceito de bem, é a sua vertente difusiva que se lhe fica a dever, ao passo que na 

identificação do bem supremo com a causa final, Boaventura se endivida, directamente, 

da filosofia de Aristóteles e da própria tradição cristã, que tem nas Sagradas Escrituras o 

seu suporte, e em Agostinho e Boécio alguns dos seus grandes teóricos7. De resto, a 

                                                 
3 «[…] cum primum principium sit summe bonum, nihil facit, quod non sit bonum; quia a bono non 
procedit nisi bonum; quod tamen fit ab ipso hoc ipso minus est eo, et ideo non potest esse summum 
bonum. Fuit igitur Angelus a Deo conditus bonus quidem, sed non summus, perficiendus tamen, si 
affectu tenderet in summum.» (Brevil. II, 7; V, 222b-223a). O que Boaventura aqui afirma sobre o Anjo 
pode, em substância, dizer-se de toda a criatura racional. 
4 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1094a-1103a. 
5 A alegoria da caverna, onde o bem se deixa simbolizar pelo sol, dá disso testemunho: PLATÃO, 
República, 508a-509d. 
6 PLOTINO, Enéadas, III, 8, 5; III, 8, 8-10. 
7  BOÉCIO, De Consolatione Philosophiae III, 2 (CCSL 94, 38-40); AGOSTINHO, De diuersis 
Quaestionibus octoginta tribus XXVIII (CCSL 44A, 35). Na verdade, a filosofia de Aristóteles parece 
encontrar-se na base dos raciocínios desenvolvidos por ambos os filósofos cristãos, ainda que só por via 
de Plotino venha Agostinho a exprimir uma teoria semelhante. É pelo menos essa a leitura de Vernon 
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filosofia que escoltou as verdades reveladas do cristianismo com o exercício arguto da 

razão, soube, por vezes, também ela, munir-se dos raciocínios de Aristóteles para fundar 

e demonstrar racionalmente os conteúdos da sua fé. 

É assim que, para o próprio Pseudo-Dionísio – que consagrou, em definitivo, a 

dimensão difusiva do bem, reconhecendo-lhe a força de uma causa eficiente capaz de 

fazer extrair da unidade fecunda toda a diversidade criada –, o bem vem também 

revestir-se de uma forte acepção teleológica, erigindo-se, no seio da sua metafísica (e 

perante o universo que retrata), como a sua causa final. Enquanto objecto universal de 

desejo, o bem firma-se, com justiça, no seu novo papel. Mas eis que, nesta senda, um 

novo elemento se unifica ao bem para com ele designar, com propriedade, a causa final: 

falamos aqui do belo. É então o bem-beleza, segundo a expressão sintética do 

Pseudo-Areopagita, que, em rigor, se diz fim para o qual todas as coisas tendem, 

depreendendo-se, pois, da totalidade das criaturas, um amor comum pelo bem e pelo 

belo8. De facto, o belo funde-se de tal forma na ideia de desejável que é na associação à 

beleza que o bem difusivo, tal como ele primeiramente se manifesta em De divinis 

nominibus, se converte efectivamente em bem final. 

Ora, Boaventura, cuja obra se vê, tanto na sua forma como nos seus temas, 

exortada por um forte pendor estético, não poderia deixar de aproveitar a autoridade de 

um pensador tão influente como o Pseudo-Dionísio para, também ele, integrar nos 

confins da categoria da causalidade final o conceito de beleza. E, no entanto, ao 

permanecer fiel à estrita distinção entre o belo e o bem, o Doutor Seráfico continua a 

identificar o belo com a causa exemplar e o bem com a causa final, perdendo assim, 

aparentemente, a oportunidade, sustentada na linhagem do Pseudo-Areopagita, de 

reelevar o próprio conceito de beleza, que a sua filosofia tanto enaltece, à causa final, o 

que faria da longa caminhada da alma humana um itinerário para o Belo.  

Na verdade, e de acordo com a curiosa interpretação que Rossano Zas Friz de Col 

faz da ideia pseudo-dionisiana do bem-beleza, uma decisiva distinção parece também 

emergir da própria filosofia do Pseudo-Areopagita entre o belo e o bem na sua 

conotação com diferentes tipos de causalidade. Ao passo que o bem remete para a causa 

eficiente, dando conta da fecundidade produtora dos entes, o belo diria o bem repartido 

                                                                                                                                               
Joseph Bourke, que assinala a não familiaridade de Agostinho relativamente aos diversos sentidos de 
causa apurados por Aristóteles: BOURKE, Vernon Joseph, Augustine's love of wisdom. An introspective 
philosophy, West Lafayette, Purdue University Press, 1992, p. 25. 
8 PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 7 (PG 3, 704b). 
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pela criação no acto criador9. Contudo, esta leitura subsumiria a beleza, não tanto na 

ideia de uma causa formal, mas na noção de efeito do próprio bem, que, assim, 

acumularia a função de causa formal, por comparação com a qual todas as coisas se 

manifestariam como belas. A categoria da beleza inscrever-se-ia, então, na esfera do 

fundamentado, e não na do fundamento, recusando-se-lhe um estatuto verdadeiramente 

divino para se constituir como mera revelação de Deus. E, subscrevendo nós embora 

este esclarecimento, que evidencia a disseminação da beleza pelo mundo como sinal 

inequívoco da Divindade e, por conseguinte, como convocação para Deus a partir da 

realidade criada, não podemos deixar de sublinhar o risco deste nos fazer esquecer a 

natureza propriamente divina do Belo, que o Pseudo-Areopagita, de forma expressa, 

afirma10. A tese que, em rigor, mais parece aproximar-se da filosofia do autor anónimo 

seria, então, a de que bem e beleza sublinham diferentes tipos de causalidade, no que 

concerne as causas eficiente e exemplar – e, portanto, o bem exprimiria a força difusiva 

do acto criador, ao passo que a beleza exprimiria o modelo por participação no qual se 

diz bela a totalidade da criação –, e, em conjunto, recapitulam a causa final como meta à 

qual a criação aspira. 

Sob esta perspectiva, a filosofia do Doutor Seráfico adquire uma maior 

consonância com a do seu mestre espiritual, pelo menos no que diz respeito às causas 

eficiente e formal. Isto porque, ainda que sejam o ser, o poder e a unidade que, em 

última instância, se consagram como causa eficiente, é a ideia de bem difusivo que 

preside às suas reflexões acerca do princípio eficaz da emanação intradivina. E se, nas 

exposições teóricas acerca das três causalidades, Boaventura não cede ao 

posicionamento pseudo-dionisiano, no que diz respeito à conotação da beleza com a 

causa final, as suas meditações em torno do desfecho do itinerário para Deus não 

prescindem de uma vívida e recorrente semântica estética para retratar a união a Deus 

                                                 
9 «El concepto de bien le permite a Dionisio articular la idea de que Dios se comunica sin mutaciones, 
permaneciendo idêntico a sí mismo. En cambio, el concepto de belleza es su contrapartida […]. La 
belleza es el bien compartido que aspira regresar a su origen activada por una fuerza interior: la del amor, 
del eros […].» (ZAS FRIZ DE COL, Rossano, La teología del Símbolo de San Buenaventura, Roma, 
Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1997, p. 115). 
10 Que o Belo é, com propriedade, nome divino, e não apenas efeito criado da Divindade, confirma-se, 
por exemplo, nas seguintes palavras do Pseudo-Areopagita: «Τὸ δὲ ὑπερούσιον καλὸν κάλλος μὲν 
λέγεται, διὰ τὴν ἀπ' αὐτοῦ πᾶσι τοῖς οὖσι μεταδιδομένην οἰκείως ἑκάστῳ καλλονὴν […].» 
(PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 7; PG 3, 701c); «Καλὸν δὲ ὡς πάγκαλον ἅμα καὶ 
ὑπέρκαλον, καὶ ἀεὶ ὂν, κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως καλὸν […].» (IDEM, op. cit. IV, 7; PG 3, 701d). 
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como um absoluto encantamento da alma humana pela beleza divina11. A transigência 

de Boaventura neste capítulo não configura, todavia, uma cabal discrepância ou 

imprecisão de pensamento: é pois aquilo que, segundo o raciocínio, se divide, encontra 

na unidade da substância divina a sua intimidade e sinonímia12, pelo que unidade, 

beleza e bondade se referem, de facto, a uma causa única que, apenas pelo raciocínio, se 

pluraliza nas três tipologias. Neste sentido, unidade, beleza e bondade dizem-se, em 

substância e simultaneamente, causa eficiente, formal e final. 

Contudo, se a beleza não se prende mais com a causa final do que a unidade e o 

poder, tradicionalmente adscritos à causa eficiente, não justificando, assim, a 

preponderância da semântica estética na celebração da glória no fim dos tempos, 

Boaventura lança, na sua obra, uma misteriosa tese acerca do bem e do belo que, em 

verdade, requererá a luz do pensamento de Alberto Magno – onde, de resto, o Doutor 

Seráfico terá colhido inspiração – para melhor se entender: 

“[…] o bem pode ser considerado de duas maneiras, ou em si mesmo, e 
diz-se luz, ou em comparação com a força cognitiva, e diz-se beleza da 
alma […].”13 

Este adágio (que permitiria a Boaventura nomear o pecado como treva e como 

deformidade, por oposição à luz e à beleza) alude, por um lado, à dimensão difusiva do 

bem que a faz associar-se ao dinamismo da luz e, por outro lado, à concepção albertiana 

que especifica o belo enquanto bem apreendido pela potência cognitiva da alma, o que 

determina que a união ao bem divino pela alma, no final dos tempos, se daria, sob a 

perspectiva da própria alma, como contemplação da beleza suprema14. Esta abordagem 

profundamente humana, em que o bem se diz belo na sua relação com a alma que o 

conhece, harmoniza-se, de resto, com o carácter próprio da filosofia bonaventuriana, 
                                                 
11 Deixamos aqui apenas alguns dos múltiplos excertos que testemunham justamente da experiência 
estética que confina com o desfecho do itinerário da mente para Deus: «Tam pulcra enim est et suavis, ut, 
ea visa, non amplius valeat aliud delectari, omnem vincit dulcedinem, omnem exsuperat 
concupiscentiam». (Solil. IV, 5, 25; VIII, 65b); «Si te delectat pulcritudo, fulgebunt iusti sicut sol.» (Perf. 
vit. VIII, 7; VIII, 126b); « Et haec est gloria, quae est formositas cum iucunditate […].» (Hexaem. XX, 20; 
V, 429a); «[…] anima sublevatur ad videndam illius pulcritudinis immensitatem […].» (Sanct. corp. 16; 
V, 558b); «[…] gloriosa refulgentia […] consistit in consideratione decora […].» (Hexaem. XX, 24; V, 
429b). 
12 «Ad illud quod obiicitur, quod idem est bonum et pulcrum; dicendum, quod Dionysius non vult dicere, 
quod sint unum ratione, sed quod sint unum re.» (I Sent., d. 31, p. 2, a. 1, q. 3; I, 545a-545b).  
13 «[…] bonum dupliciter potest considerari, scilicet in se, et sic dicitur lux […]; et in comparatione ad 
vim cognitivam, et sic dicitur pulcritudo animae […]». (IV Sent., d. 18, p. 2, dub. 4; IV, 497a-497b).  
14 Joga-se neste ponto, a tese de Alberto Magno segundo o qual o belo seria o bem percebido pela alma, o 
que não significa que a beleza se constitua como uma natureza meramente subjectiva, pois que tem no 
bem a sua objectividade: cf. ALBERTO MAGNO, Super Dionysium de divinis nominibus IV, 72 
(XXXVI/1, 181b-183a). 
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atravessada pelo tema da demanda do Divino a partir da capacidade do próprio homem. 

Em suma, Deus daria o mundo enquanto bem difusivo, e chamaria todas as criaturas a si 

como bem unitivo, mas seria, finalmente, como beleza que se desvelaria à alma que o 

perscruta. Se o bem denota, por conseguinte, a causa final, o belo dá nome ao bem 

conforme visado e apreendido pela alma. E, deste modo, a felicidade eterna traduz-se 

esteticamente na contemplação e deleite perante a beleza de Deus. Afinal, nenhum outro 

sentimento descreve melhor o estado da alma na perfeita união com o seu fim e, como 

Boaventura deixará claro, desde as primeiras etapas do itinerário, é a beleza que, com 

propriedade, ateia o deleite da alma e se diz, nesse sentido, desejável15. 

Através daquela passagem, Boaventura parece, no entanto, ir ainda mais longe do 

que o seu antecessor, pois que se faz radicar a beleza, que é sinónimo do bem, dentro da 

própria alma, como se a própria alma se embelezasse quando apreende cognitivamente 

o bem. Quer isto dizer, portanto, que o bem alcançado não se resguarda simplesmente 

na função de um objecto exterior que, dentro de uma certa distância relativa ao sujeito, 

se deixa contemplar a partir de fora, mas que se adentra na alma, tornando-a mais bela. 

É por isso que o bem comparado com a força cognitiva não se diz apenas beleza, mas 

beleza própria da alma [pulcritudo animae]. A este propósito, relembramos que o 

itinerário que Boaventura delineia não é até Deus [ad Deum], mas para Deus [in Deum], 

culminando pois numa união que torna obsoleta a distinção entre sujeito e objecto, na 

medida em que rompe, ou, pelo menos, complexifica o respectivo esquema de 

actividade / passividade: Deus não se coaduna, de facto, com um objecto passivo 

apreendido por uma alma activa, mas promove, pelo contrário, enquanto acto puro, a 

transformação da alma, ao passo que a alma se esforça, ela própria, por se transformar e 

ser transformada em Deus, numa mescla quase indiscernível de actividade (esforço) e 

passividade (recepção). 

Uma dupla perspectiva pende, assim, sobre o mesmo horizonte: por via da 

primeira, o Divino põe-se, de facto, no fim do vale que a alma percorre, como suma 

beleza sumamente desejável; por via da segunda, é a perfeita beleza da alma que 

arremata o seu itinerário. Divergentes segundo o ângulo de abordagem – Deus ou a 

alma –, não subsiste, porém, entre uma e outra perspectivas qualquer contradição de 

facto, porque a união da alma à beleza divina não se dá senão pela deiformização ou 

                                                 
15 «Delectatur autem sensus in obiecto per similitudinem abstractam percepto vel ratione speciositatis 
[…].» (Itin. II, 5; V, 300b). O que, neste âmbito, se afirma do deleite sensível perante a beleza sensível 
facilmente se transpõe, como veremos, para o deleite supremo perante a suprema beleza. 
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assimilação da alma a Deus16. A união da alma com Deus num abraço íntimo de amor 

mútuo configura, pois, do ponto de vista estético, a adequação da representação ao 

representado, em que o representado permanece na sua beleza imutável e a 

representação se embeleza, fazendo-se, assim próxima do seu modelo, e somando com 

ele uma singular unidade, despojada que fica de tudo o que a diferencia de Deus. 

Quando, portanto, se diz que o bem é a beleza da alma, isso significa que, na união ao 

sumo bem, a alma não se queda na sua diferença ontológica, mas transforma-se, ela 

própria, em Deus17, conformando-se-lhe em absoluto, e tornando-se então, com Deus, 

numa perfeita igualdade numerosa. 

Com tudo isto, a obra de Boaventura não prescreve, no entanto, a diluição da 

moralidade sob a égide de um pensamento estético, mas ergue-se, justamente, como 

uma ética estética, segundo a qual o embelezamento da alma pela adequação a Deus e a 

disposição voluntária para o bem divino são um e o mesmo gesto. A rectitude da 

vontade criada emerge, de resto, pela sua conformação à vontade divina, não se lhe 

opondo como diversa, mas unindo-se-lhe como consonante. A concórdia prometida às 

almas, no vértice das suas caminhadas, enreda o bem e o belo debaixo da categoria de 

causa final, pois que, exprimindo, do ponto de vista ético, a bondade eterna e suprema 

de uma Divindade que garante a paz perpétua, ela se ilustra, do ponto de vista estético, 

como concertação harmoniosa das vontade das almas sob uma única vontade divina18. 

O movimento que anteriormente se deixara pensar como resplandecência emerge, 

agora, como processo de gradual embelezamento da alma. Na verdade, o que um e outro 

modo de representar o itinerário da mente para Deus caucionam é a recondução da 

multiplicidade à unidade divina, pois que cabe à natureza da luz a uniformidade em toda 

a sua extensão – e, por conseguinte, a coesão interna de todos os raios emanados e 

resplendidos a partir da unicidade da fonte19 – e cabe à natureza da beleza, enquanto 

aequalitas numerosa, a concertação da diversidade na unidade. Igual concepção e 

preponderância da beleza no dinamismo de conversão a Deus havia já sido observada 

                                                 
16 «[…] facie ad faciem videri non potest sine deiformitate mentis […].» (Brevil. VII, 1; V, 282a). 
17 «In hoc autem transitu, si sit perfectus, oportet quod relinquantur omnes intellectuales operationes, et 
apex affectus totus transferatur et transformetur in Deum.» (Itin. VII, 4; V, 312b); «Tamen ad hoc est tota 
ratiocinatio nostra, ut simus similes Deo.» (Hexaem. I, 30; V, 334b). 
18 «Si concordia delectat, omnibus illis erit una voluntas, quia nulla illis erit nisi Dei voluntas.» (Perf. vit. 
VIII, 7; 126b); «Sextumdecimum, ut affectiones tuas omnes ac voluntates conformes divinae voluntati.» 
(XXV Memor. 16; VIII, 495a). 
19 Cf. supra p. 159. 
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pelo Pseudo-Areopagita, para quem a beleza realizava, precisamente, o retorno da 

multiplicidade criada ao princípio uno de toda a criação 20 . Na luz, no entanto, 

reconhecera apenas a figura de uma difusão análoga ao bem eficiente, descurando, 

assim, a sua capacidade de reunir as diferentes realidades sobre as quais incide, e fazer-

se, deste modo, valiosa para a reflexão acerca da conversão a Deus, tal como 

Boaventura a dirige. Assim sendo, o que as distintas iluminações granjeiam é, em 

conformidade com o seu grau, uma certa harmonia entre a alma onde se espelham e o 

princípio de onde emanam e, nesse sentido, uma certa beleza da alma que, por via da 

iluminação recebida, mais se assemelha ao modelo21. A iluminação é, ainda, acção 

exclusiva do Divino, embora, por vezes, mediada e temperada pela interposição de 

outras criaturas. Mas, na resplandecência, como esse exercício de aperfeiçoamento e 

assimilação ao Divino, jogam-se tanto a actividade de Deus que ilumina a alma como a 

actividade da alma que, iluminada, ascende à fonte iluminativa.  

De entre todos os conteúdos que temos vindo a extrair da enigmática passagem 

bonaventuriana onde bem, luz e beleza se reúnem, resta-nos atender, em pormenor, à 

dimensão cognitiva que ali à beleza se concede, pois que é em comparação com a força 

cognitiva, e não afectiva, que, em verdade, o bem se diz beleza da alma. Fora de 

contexto, a frase parece abdicar da visão pseudo-dionisiana, que enaltece a beleza como 

intenção universal das vontades criadas22, para se pôr do lado de uma concepção de belo 

estritamente epistemológica, que encerra o belo nos confins do conhecimento humano. 

Na verdade, a julgar pelo que Boaventura esclarece do conceito de belo em Itinerarium 

mentis in Deum, a beleza assenta, precisamente, em relação à alma, no cruzamento das 

suas potências cognitiva e afectiva. Conforme se deixa avistar na multidão de criaturas, 

                                                 
20 «[…] καὶ διὰ τὸ καλὸν αἱ πάντων ἐφαρμογαὶ, καὶ φιλίαι, καὶ κοινωνίαι […].» (PSEUDO-DIONÍSIO, 
De divinis nominibus IV, 7; PG 3, 704a). 
21 A beleza da criatura racional ou deiformidade, enquanto adequação ao modelo divino, firma-se, na 
filosofia bonaventuriana, como contrapartida ou resultado da iluminação de Deus: «[…] quando 
hemisphaerium animae totum luminibus plenum est, tunc homo exterius fit totus deformis […].» 
(Hexaem. XX, 19; V, 428b), «[…] haec est tota nostra metaphysica: de emanatione, de exemplaritate, de 
consummatione, scilicet illuminari per radios spirituales et reduci ad summum.» (Hexaem. I, 17; V, 332b). 
Os dois ritmos que compõem, segundo Boaventura, toda a metafísica, perfazem o círculo da criação e 
revelam-se complementares: a iluminação divina provê, de facto, à recondução ao Divino. Igual 
interpretação colhemos, por seu turno, das reflexões de Jean-Marie Bissen, que releva do pensamento do 
Doutor Seráfico uma efectiva relação de causa / efeito entre a iluminação e a beleza ou embelezamento da 
alma: «Enfin, la lumière répand sur l’âme une parfaite beauté. Peut-il en être autrement quand c’est Dieu, 
vérité très belle et source, par là même, de toute beauté, qui l’illumine.» (BISSEN, Jean-Marie, «Des 
effets de la contemplation selon Saint Bonaventure», La France franciscaine 19 (Paris, 1936), p. 23); 
«[…] l’illumination de l’âme entraîne, comme une conséquence naturelle, le contentement, la joie 
surnaturelle, la beauté aussi.» (BISSEN, Jean-Marie, op. cit., p. 26).  
22 Cf. supra p. 315, n. 8. 
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a beleza penetra, desde logo, a alma, pela apreensão dos seus sentidos, suscitando aí a 

resposta afectiva que é o deleite, o qual, por sua vez, relança a alma para um novo 

conhecimento mais fundo que é o conhecimento da razão do próprio deleite23. Quer isto 

dizer que a beleza se entende, aqui, à maneira de Alberto Magno, ou seja, enquanto 

verdade – que se oferece, portanto, ao conhecimento humano – atravessada pelo 

carácter do bem24 – que se oferece, portanto, à vontade humana – convocando, assim, 

tanto a potência cognitiva, quanto a potência afectiva. E, neste sentido, a beleza diz-se, 

simultaneamente, cognoscível e desejável. Quando, então, o bem que move a alma no 

intenso desejo de si se converte em conteúdo da intuição da alma – ainda que 

imperfeitamente no estado de via, e apenas perfeitamente no estado de pátria, em que 

fruição do bem traz consigo a intuição cabal do bem –, aí, o bem desponta como beleza. 

A consagração da beleza como atributo próprio do Divino, e como fito último do 

itinerário da alma, permitirá entretanto a Boaventura convocar o homem, na sua 

integralidade, para a perscrutação do Divino. A persecução do sumo bem, que se faz 

ápice da actividade desiderativa, sublinha o papel da potência afectiva da alma. A 

investigação da verdade suprema, que se faz, por seu turno, ápice do conhecimento 

humano, frisa o papel da potência cognitiva da alma. Mas, a disposição para a beleza, 

essa, não pode deixar de sobrelevar, em conjunto, as potências cognitiva e afectiva da 

alma, que em uníssono, devem por ela ser adequadas a Deus, para que a Deus 

contemplem e para que a Deus se unam. 

Não obstante o percurso intelectual que o Doutor Seráfico traça desde a apreensão 

das realidades sensíveis à contemplação directa da realidade divina, o itinerário da 

mente para Deus vê-se, de princípio a fim, incitado e expedido pelo amor ou desejo de 

infinito, que impede a alma de estacionar nas suas etapas intermédias. A tradição 

bibliográfica que guardou memória da obra de Boaventura soube ler, na sua filosofia, 

um demarcado carácter voluntarista, que fez sobressair, do conjunto das actividades da 

alma, o amor enquanto laço e vigoroso impulso para o objecto amado25.  

                                                 
23 É esta a tese que se desdobra por todo o segundo capítulo de Itinerarium mentis in Deum, ao qual 
regressaremos em breve: Itin. II, 3-6 (V, 300a-301a). 
24 Cf. supra p. 118 n. 5. 
25  As referências ao voluntarismo da filosofia bonaventuriana multiplicam-se e devêm praticamente 
inevitáveis na caracterização da filosofia do autor na bibliografia secundária de carácter geral. Apesar 
disso, Étienne Gilson assinala a insuficiência do rótulo «voluntarismo» para caracterizar a filosofia de 
Boaventura. Reconhecemos, é certo, alguma justiça na crítica de Gilson, compreendendo de que modo a 
classificação «voluntarismo» pode ser redutora, se fizer esquecer a componente intelectual e cognitiva 
que, em simultâneo, emerge do seu pensamento. A apreciação do autor francês, que atinge em cheio a 
teoria das emanações intradivinas, falha, porém, em consciência, o alvo que aqui nos propomos tratar: o 
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Ainda que o itinerário se instale, precisamente, na diferença ontológica que 

subsiste entre Deus e o homem, dando conta, na realidade, da distância que os separa26, 

ele simboliza, no seu decurso, a esperança de uma continuidade entre aquele que o 

percorre e a meta que o finaliza, traduzindo pois, figurativamente, uma distância que há 

que superar. Ora, a superação desta fenda que infinitamente desnivela Criador e criatura 

não pode deixar de depender, por um lado, da própria generosidade divina, que se lega à 

criatura racional por uma pluralidade de iluminações27, e, por outro lado, do esforço 

particular da alma. Elucidado que está o lugar e o contributo de Deus no itinerário da 

alma, resta desvendar os exercícios que a alma desenvolve para a prossecução do seu 

próprio itinerário. A verdade é que, perante a mais árdua tarefa que se impõe à alma – a 

transformação de si em Deus, onde todas as suas aspirações se satisfazem –, o amor 

desempenha uma função primordial, que irá pôr em acto todas as restantes faculdades 

da alma. De facto, que força senão o amor, capaz de converter o amante no amado e de 

unir a ambos num laço voluntário, consegue, com eficácia, elevar e enlaçar a alma ao 

sumo desejável? A concepção de amor como força unitiva e força transformativa, que 

Boaventura havia subtraído, respectivamente, das filosofias do Pseudo-Dionísio e de 

Hugo de São Victor28, concede-lhe, com efeito, o fundo teórico para a definição do 

itinerário da mente para Deus como um trajecto pendular, que parte da carência da alma, 

oriunda do nada e imersa na volatilidade da criação, e culmina numa união amorosa, 

que em absoluto preenche todas as suas reais privações. Também a autoridade de São 

Bernardo se faz notar neste capítulo da filosofia de Boaventura, que se apropria, de resto, 

do tom afectivo com que o Doutor Melífluo trata o tema da união final com Deus, 

perspectivado, por ele, sob a figura de um amor esponsal. O par Esposo (Deus) e esposa 

                                                                                                                                               
itinerário da mente para Deus. Se, por conseguinte, a concepção das relações trinitárias não supõe uma 
dimensão mais voluntarista da Divindade do que aquela que Tomás de Aquino delegou à sua própria 
concepção, do ponto de vista da perscrutação do Divino pela alma, a vontade aufere, com efeito, 
particular relevância. Relevância esta que não ofusca, no entanto, o concurso das restantes faculdades da 
alma na sua espiritual peregrinação: GILSON, Étienne, La Philosophie de Saint Bonaventure, Paris, J. 
Vrin, 19533, pp. 148-149. 
26 É, de facto, este um dos pontos de partida da reflexão de Pieretti em torno do itinerário bonaventuriano: 
«D’altra parte, è indubbio che l’‘itinerarium’, pur essendo un procedere insieme, presuppone la differenza 
ontologica tra l’uomo che cerca la verità e chi lapossiede ovvero che non essa si identifica.» (PIERETTI, 
Antonio, «L’itinerarium di S. Bonaventura come ermeneutica ontológica», Doctor Seraphicus 32 
(Bagnoregio, 1985), p. 25). 
27 Por iluminação, compreende-se aqui, não apenas aquela luz que se identifica com as razões eternas, 
mas, simultaneamente, a iluminação da graça, a iluminação através das criaturas sensíveis e a iluminação 
que imprime na alma a imagem de Deus. 
28 Cf. supra p. 140, n. 77. 
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(a alma ou a Igreja), que vem assim substituir o par objecto e sujeito, não apenas 

convém ao Divino, que, em verdade, se furta à objectivação por parte de uma alma 

finita, mas vem ainda celebrar o amor como o vínculo que associará para sempre a alma 

à sua causa final29.  

A energia que une a alma a Deus e a transforma em Deus alcança, por conseguinte, 

natural preponderância no itinerário bonaventuriano. E, como a transformação da alma 

em Deus é aquilo que a torna bela, relembramos aqui o belo verso que Dante depõe nos 

lábios de Boaventura, no qual se canta “o amor que me faz [ou seja, faz a alma] bela”30. 

Quer considerado enquanto força unitiva, quer considerado enquanto força 

metamorfoseante, o amor desagua, pois, na beleza da alma que, por amor, se assemelha 

gradualmente a Deus e se une gradualmente a Deus como amado. Afinal, sendo 

sinónimo de igualdade numerosa, a beleza designa a semelhança da imagem 

relativamente ao seu modelo e a harmonia de diferentes. 

O amor arremessa, portanto, a alma amante para a Divindade amada, à maneira de 

uma força de gravidade que puxa um dado corpo para o centro de atracção31. E, de tal 

modo o amor molda a alma que esta, com mais verdade, se deixa definir por aquilo que 

ama do que por aquilo que num dado momento é32, pois que aquilo que ama denota o 

lugar para o qual a alma tende e, nesse sentido, prescreve o próprio destino da alma. 

Divinização ou desumanização, o dilema que, segundo Jorge Restrepo, se impõe ao 

homem na sua posição no mundo, é, pois, diríamos nós, uma questão de amor33. O amor 

                                                 
29 Sobre a influência de São Bernardo na filosofia de Boaventura, cf. BALTHASAR, Hans Urs von, 
Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik Band II, Fächer der Stile, Einsiedeln, Johannes Verlag, 1984, p. 
269; CHÂTILLON, Jean, «L’influence de S. Bernard sur la pensée scolastique au XIIe et au XIIIe siècle», 
Saint Bernard Théologien. Actes du Congrès de Dijon, 15-19 Septembre 1953, Roma, 1953, pp. 268-289. 
30 «L’amor che mi fa bella […].» (Par. XII, 31; in DANTE ALIGHIERI, Paradiso, in La Commedia 
secondo l'antica vulgata, Giorgio Petrocchi (cura), Mondadori Editore, Milano, 1967, p. 193). Foi Ernesto 
Jallonghi quem nos trouxe à memória este verso danteano, que bem sintetiza o progresso da alma como 
embelezamento e o papel desempenhado pelo amor nesse mesmo progresso: Cf. JALLONGHI, Ernesto, 
«Il sentimento della natura e della belleza nel Dottor Seráfico», La Scuola cattolica 42 (Milano, 1914), p. 
455. 
31 Daí a associação bonaventuriana do amor ao peso, enquanto força direccionada para um determinado 
fim: «[…] amor est pondus mentis […].» (Brevil. V, 8; V, 262a). 
32 As palavras são de São Bernardo, mas Boaventura apropria-se delas para esclarecer a sua própria 
concepção de amor metamorfoseante: «Puto, anima mea, quod verius es, ‘ubi amas, quam ubi animas’ 
[…]. Si ergo caelestia contemplaris, si caelestia diligis, quomodo iam non in caelis commoraris, quae 
caelestibus spiritibus in vita assimilaris?» (Solil. II, 2, 12; VIII, 49a; citação de BERNARDO DE 
CLARAVAL, De praecepto et dispensasione XX, 60; PL 182, 892d). 
33 «Es frente a estos dos medios donde el hombre halla sentido a su existencia, donde ha de decidirse ante 
el dilema: o divinización o inhumanización.» (RESTREPO, Jorge, «Presencia de Dios en el mundo y en 
el hombre. Analisis del Itinerarium mentis in Deum», Franciscanum 10 (Salamanca, 1968), p. 179). 
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exclusivo às coisas terrenas transformaria o homem na semelhança das coisas terrenas, 

perdendo assim, aquilo que o define enquanto homem que é ser imagem de Deus; ao 

passo que o amor em última instância ordenado a Deus transformaria o homem na 

semelhança de Deus, cumprindo assim, até ao limite das suas capacidades, a sua 

vocação de imagem de Deus, e superando-a até ao fazer-se, por via da sobrenatural 

graça divina, mais próxima da Divindade do que a sua natureza lhe permitiria. Ora, é o 

amor, mais do que qualquer outro modo de adesão ao outro, tal como a sensação – pela 

qual o órgão sensível se une à espécie emanada do corpo observado –, a imaginação – 

pela qual a alma se une à representação mental do objecto –, a razão – pela qual o 

espírito se une a si próprio –, o intelecto – pelo qual o espírito se une à graça divina –, a 

inteligência – pela qual a mente se aplica ao nome divino “ser” – ou, finalmente, a 

sindérese ou o ápice da mente – pela qual a mente se aplica ao nome divino “bem” –, 

que consegue, na sua tremenda energia, transpor a diferença ontológica que intervala tão 

drasticamente amante e amado, e realizar a perfeita união de ambos34. Os seis exercícios 

aqui apresentados, e que, à vez, se põem em acto na marcha ascensional da alma 

humana, supõem sempre a afinidade entre os dois pólos que convocam. É por isso, por 

exemplo, que não cabe ao olho sensível contemplar a bondade divina, nem mesmo à 

imaginação debruçar-se sobre o nome divino “ser”. A sucessão dos diversos graus das 

potências da alma, segundo o ritmo de uma gradual espiritualidade e capacidade de 

apreender o Divino, corresponde, então, a um refinamento espiritual do objecto directo 

da especulação, sendo que Deus se põe sempre como o referente último de cada 

especulação. A disposição diacrónica das potências da alma indica, desde logo, a 

insuficiência de cada uma delas para, isoladamente, transferir a alma para Deus, razão 

pela qual umas vão dando lugar a outras, ascendendo-se, deste modo, de uma realidade 

sensível, através de realidades progressivamente mais espirituais, até à suma 

espiritualidade divina. Já o amor não configura, em Itinerarium mentis in Deum, um dos 

seis graus das potências da alma que a impulsionam para diante, porque, em rigor, não 

se compagina com uma só etapa, mas, pelo contrário, garante a transição de etapa em 

etapa, e presentifica-se em todo o itinerário, conferindo-lhe o alento para a sua 

progressão. E, neste sentido, o amor converte-se, sem embaraço no vínculo interno e 

                                                 
34 Comparamos aqui o amor com cada um dos graus das potências da alma, tal como enumerados em 
Itinerarium mentis in Deum: «Iuxta igitur sex gradus ascensionis in Deum sex sunt gradus potentiarum 
animae, per quos ascendimus ab imis ad summa, ab exterioribus ad intima, a temporalibus conscendimus 
ad aeterna, scilicet sensus, imaginatio, ratio, intellectus, intelligentia et apex mentis seu synderesis 
scintilla.» (Itin. I, 6; V, 297b). 
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dinâmico de todo o itinerário. É que o amor tem essa propriedade de conciliar extremos 

tão opostos como o Criador e a criatura, propriedade que cada uma das potências da 

alma, individualmente consideradas, não tem: razão pela qual Deus se diz, a todo o 

instante, desejável, mas não como sensível, nem imaginável, nem inteligível35. Isto 

porque a espiritualidade de Deus transcende, deveras, a sensibilidade e a imaginação do 

homem, e a infinitude de Deus transcende a capacidade cognitiva do homem, e, no 

entanto, Deus não se furta ao amor humano, que consegue ampliar-se suficientemente 

para o abarcar. Afinal, o amor não encerra o amado no amante, mas, pelo contrário, é 

dinamismo de abertura do amante ao amado, ou de transfiguração daquele neste. 

Ora, segundo Boaventura, o amor enraíza-se, em rigor, na potência volitiva da 

alma: facto que sublinha, de resto, um certo voluntarismo, determinante na perscrutação 

de Deus pela alma36. Todavia, ao invés de um exercício exclusivo da vontade, o amor a 

Deus, nomeado enquanto “dilectio”, configura um acto deliberado, ou seja, a eleição do 

mais digno objecto de amor37, e reivindica, neste sentido, a faculdade intelectiva da 

alma, pela qual averigua o que deve amar38. Razão e vontade concertam-se, assim, na 

dilecção do Divino, despojando-se, desde logo, das querelas internas que dicotomizam 

as duas potências, e imitando, pela unidade que deste modo alcançam entre si, a 

simplicidade intrínseca de Deus. Quando, então, por via desta mesma harmonização das 

suas potências, a pluralidade dos desejos que tornam a alma dispersa se vem converter 

num só desejo de Deus, onde todas as carências da alma se suprem, a alma simplifica-se 

numa só direcção e torna-se, assim, apta a assemelhar-se à simplicidade divina. 

                                                 
35 «Tertio, sublevandus est, et hoc supra omne sensibile, imaginabile et intelligibile, hoc ordine, ut homo 
immediate de ipso, quem optat perfecte diligere, primo meditanto dicat sibi, quod ille quem diligit, non 
est sensibilis, quia non est visibilis, audibilis, odorabilis, gustabilis, tangibilis, et ideo non est sensibilis, 
sed totus desiderabilis. Secundo, ut cogitet, quod non est imaginabilis, quia non est terminabilis, 
figurabilis, numerabilis, circumscriptibilis, commutabilis, et ideo non est imaginabilis, sed totus 
desiderabilis. Tertio, ut cogitet, quod non est intelligibilis, quia non est demonstrabilis, definibilis, 
opinabilis, aestimabilis, investigabilis, et ideo non est intelligibilis, sed totus desiderabilis.» (Tripl. via I, 
3, 17; VIII, 7a-7b). 
36 «[…] quando ego amo alium, amor non exit a me, ita ut recipiatur in alio, sed tantum a voluntate 
procedit, et quia est accidens, ideo non recedit, sed in voluntate subsistit.» (I Sent., d. 10, a. 1, q. 2; I, 
198a). 
37 «Amor enim dicit affectionis adhaesionem respectu amati […]; unde dilectio ex diversis electio […].» 
(I Sent., d. 10, dub. 1; I, 205a). Apesar da distinção que Boaventura aqui efectiva, o filósofo aceita, em 
geral, a sinonímia dos dois termos. 
38 «[…] liberum arbitrium est facultas rationis et voluntatis […].» (Brevil. II, 9; V, 227b). Como o livre 
arbítrio se identifica com a vontade deliberativa, e a dilecção deriva, com propriedade, desta vontade 
deliberativa, e não da vontade natural ou apetite, vemos aqui como no amor confluem tanto a faculdade 
da razão como a faculdade da vontade. 
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Se a mente, que nomeia em sentido estrito a parte superior da alma, emerge, a 

partir do título da obra bonaventuriana, como o agente que se põe em marcha no 

itinerário para Deus, é o envolvimento integral do ser humano que, na verdade, se 

convoca na progressão para Deus, e não apenas na sua dimensão racional e volitiva, mas 

ainda na sua dimensão operativa, sensitiva e emotiva. A leitura, a unção, a especulação, 

a devoção, a investigação, a admiração, a circunspecção, a exultação, o labor, a caridade, 

a inteligência, a humildade, o estudo, a graça divina, a sabedoria e, ainda, a oração39: 

todos os gestos espirituais ou corpóreos de que seja capaz, todas as potências que em si 

consiga activar, por si próprio ou pelo auxílio divino, se aplicam à ascensão a Deus, tal 

a dimensão da tarefa a que se propõe.  

A convocação do homem na sua totalidade de alma e corpo, e na totalidade das 

suas potências espirituais, é porventura um dos traços emblemáticos do pensamento 

bonaventuriano, pelo que, neste âmbito, uma certa preeminência da vontade não 

sobressai a custo do entorpecimento das demais faculdades. Pelo contrário, são as 

demais faculdades que se deixam reger e reacender pela vontade, que as ordena até ao 

fim do seu desejo deliberado. Ora, se o itinerário da mente para Deus se dá 

simultaneamente a pensar como um longo processo cognitivo e como um intenso 

dinamismo desiderativo que cativam todos os esforços humanos, perguntemo-nos, então, 

de que modo o itinerário da mente para Deus delineia um itinerário estético e de que 

modo se pode classificar como estético o posicionamento do homem no mundo e 

perante Deus. A natural aptidão da beleza para incitar as diversas potências do ser 

humano, enquanto deleitável e desejável e, ao mesmo tempo, enquanto cognoscível e 

sensivelmente perceptível, dota-a de uma peculiar familiaridade para com a criatura 

racional, sem prejuízo, porém, da sua transcendência e da sua natureza propriamente 

divina. Afinal, a experiência estética não conflui apenas no acto cognitivo, mas integra o 

desejo, o deleite e a admiração perante o belo40. Já Platão havia, aliás, reconhecido a 

                                                 
39 O nosso elenco baseia-se directamente no texto de Boaventura: Itin., prol. 4 (V, 296a). O mesmo é, no 
entanto, depurado e sistematizado por Antonio Pieretti debaixo de quatro aspectos gerais do homem: «La 
ricerca della verità cioè investe l’uomo in ogni suo aspetto, tanto in quello intellettuale (investigatio, 
speculatio, scientia, sapientia) e morale (pietas, caritas, humilitas) quanto in quello emotivo (devotio, 
admiratio, exsultatio) e comportamentale (circumspectio, industria, studium).» (PIERETTI, Antonio, 
«L’itinerarium di S. Bonaventura come ermeneutica ontológica», p. 24). 
40 E, a este propósito, não esquecemos as palavras de Vicente Muñiz Rodiguez acerca da contemplação 
estética: «La contemplación [estética] es algo más que conocer simplemente. Es experimentar. 
Conocimiento que siente y experimenta el gozo y la admiración. La suspensión y arrebato del afecto que 
hace aumentar el saber sobre lo poseído o contemplado.» (MUÑIZ RODRIGUEZ, Vicente, «La 
contemplación estética en San Buenaventura», Naturaleza y Gracia 14, (Salamanca, 1967), p. 202). Deste 
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peculiaridade da ideia de belo que, incluída no conjunto dos inteligíveis, a par das 

demais ideias, se mostrava, porém, mais fulgurante por entre a realidade sensível do que 

quaisquer outras41, edificando assim, acrescentaríamos ainda, uma ponte entre duas 

esferas aparentemente dicotómicas. Neste contexto, o espírito de Boaventura não 

poderia estar mais próximo do de Platão, quando o próprio conceito de beleza, que em 

Deus encontra o seu primeiro e conveniente significado, se deixa também definir como 

a afinidade analógica entre a criatura e o Criador. Sem nunca abandonar o seu carácter 

divino, a beleza condescende, porém, a fazer-se presente diante do homem para aí o 

chamar até à suma unidade de Deus. 

Vários comentadores de Boaventura leram o itinerário da mente para Deus como 

um percurso estético que coloca o homem no centro de uma experiência do belo e de 

um processo de auto-embelezamento42. Peremptórios na afirmação do carácter estético 

do itinerário, as suas reflexões tendem a ficar, neste capítulo específico, restringidas às 

primeiras etapas do itinerário – onde a beleza sensível se faz escada para a beleza 

divina –, ou amputadas de uma efectiva clarificação da dimensão estética de cada um 

dos passos concretos do itinerário, capaz de converter o epíteto “itinerário estético” em 

mais do que um rótulo eloquente, mas, vão, no verdadeiro aprofundamento do 

pensamento bonaventuriano. Exemplo disso é o artigo “La belleza y el arte, caminos 

hacia Dios en San Buenaventura” de Juan Plazaola que, apesar do título promissor que 

dá a um dos seus capítulos – “Las etapas estéticas del itinerario espiritual” –, desiste da 

sua empresa ao fim da exposição dos dois primeiros degraus do itinerário da mente para 

Deus43. A circunscrição da interpretação estética aos capítulos da obra bonaventuriana 

                                                                                                                                               
modo, o posicionamento estético do homem no mundo constitui-se, justamente, no cruzamento dos seus 
pendores intelectual e afectivo, sem abdicação ou definhamento de qualquer um destes dinamismos. 
41  Cf. «[…] περὶ δὲ κάλλους, ὥσπερ εἴπομεν, μετ᾽ ἐκείνων τε ἔλαμπεν ὄν, δεῦρό τ᾽ ἐλθόντες 
κατειλήφαμεν αὐτὸ διὰ τῆς ἐναργεστάτης αἰσθήσεως τῶν ἡμετέρων στίλβον ἐναργέστατα.» (PLATÃO, 
Fedro, 250c-250d). 
42 Eis alguns exemplos: «Do prazer estético e da beleza sensível à beleza do inteligível e desta à beleza do 
Belo, ou ao Belo em si mesmo, como sumo modelo – eis o itinerário estético objectivo que conduz a um 
referencial de intensidade expressiva pura.» (SILVA, Carlos Henrique do Carmo, «Carácter rítmico da 
estética bonaventuriana», Revista portuguesa de Filosofia 39 (Braga, 1974), p. 274); «El Itinerario de la 
Mente a Dios, de San Buenaventura es, a nuestro modo de ver, no sólo un itinerario místico sino, además, 
un itinerário estético.» (RAMOS, María Elena, Armónico-disonante. Reflexiones sobre Arte y Estética, 
Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2001, p. 37); «Es lógico que fuera un hijo de San Francisco 
[Buenaventura] quien desarrollara de forma filosófica la teoría de un itinerário estético hacia el mundo 
trascendente.» (PLAZAOLA, Juan, Estética y Vida Cristiana, Guadalajara, Universidad Iberoamericana, 
1998, p. 32); Cf. ainda BALTHASAR, Hans Urs von, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik Band II, 
Fächer der Stile, pp. 344-353. 
43 «No nos toca exponer las cuatro etapas restantes que conducen gradualmente (por escalones cada vez 
más desligados de lo sensible) hasta la contemplación extática del Sumo Bien.» (PLAZAOLA, Juan, «La 
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que lidam com o mundo sensível não é, porém, descabida de sentido. É neles, com 

efeito, que o conceito de beleza emerge explicitamente, e é como filosofia da 

sensibilidade, aliás, que o conceito de estética se dá a pensar a partir da sua etimologia: 

αἰσθησις [sensação], razão pela qual se pode afirmar, com Juan Plazaola, que são as 

primeiras fases do itinerário que “são rigorosamente estéticas”44. Como, no entanto, a 

acepção que tomámos de estética se prende, propriamente, com uma filosofia do belo, e 

o belo se deixa sobretudo revestir, na filosofia de Boaventura, de uma dimensão 

espiritual, não há razão para não nos adentramos nos patamares mais elevados do 

itinerário para aí vislumbrarmos as suas tonalidades estéticas. E a verdade é que, se a 

estética se encerra nos limites de uma filosofia do conhecimento sensível, então, 

torna-se abusiva a imputação de um carácter estético ao itinerário espiritual para Deus.  

De entre os comentadores que, proclamando a natureza estética do itinerário 

bonaventuriano, se furtam a uma clarificação exaustiva da tese proposta, excepção seja 

feita à leitura de Sidney McAdams que, a par e passo, ausculta o tom estético de cada 

um dos seis estágios pelos quais o itinerário se desenrola. Sidney McAdams, contudo, 

empenha-se mais a fazer o levantamento e a interpretação isolada das diversas 

expressões de luz e de beleza, a partir do texto bonaventuriano, do que a entrelaçar entre 

si essas mesmas expressões numa a leitura coesa de Itinerarium sob o ponto de vista 

estético45.  

Ora, quem queira desvendar nas páginas de Itinerarium mentis in Deum um 

percurso efectivamente estético não pode apenas aguardar que o conceito de beleza 

desponte de forma explícita. Na realidade, e através de uma leitura da obra integrada no 

conjunto mais vasto das obras de Boaventura, vemos que, nas linhas e nas entrelinhas 

de Itinerarium, o belo espreita para o definir em cada uma das suas etapas. E é esse 

esforço que aqui procuraremos registar. 

Naquela que foi considerada a obra medular da filosofia do Doutor Seráfico46, 

irrompem, em síntese, os diversos núcleos do seu pensamento. Curto, na sua extensão, o 

texto de Itinerarium mentis in Deum revela-se amplo pelos conteúdos que alberga, os 

                                                                                                                                               
belleza y el arte, caminos hacia Dios en San Buenaventura», Pensamiento. Revista de investigación e 
información filosófica 31 (Madrid, 1974), p. 34. 
44 PLAZAOLA, Juan, «La belleza y el arte, caminos hacia Dios en San Buenaventura», p. 34. 
45 MCADAMS, Sidney, The aesthetics of light. A critical examination of St. Bonaventure’s doctrine of 
light in view of his aesthetics, pp. 178-203. 
46 «Introducción al Itinerario», Obras de San Buenaventura I, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 
1945, p. 543. 
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quais, muitas vezes, só no confronto com os restantes escritos de Boaventura se aclaram. 

Neste sentido, o itinerário desenhado pelo filósofo franciscano constitui, não apenas o 

tema central da obra, mas, simultaneamente, o esquema de disposição ordenada onde 

encaixam todos os grandes assuntos de que a sua filosofia trata: Deus, o homem e o 

mundo. Tendo estes sido constituídos como objectos específicos das partes anteriores 

do nosso estudo, interessa-nos sobretudo, neste momento, o itinerário enquanto questão, 

e não enquanto esqueleto das múltiplas questões que, a propósito do itinerário, vêm a 

lume. O nosso acompanhamento do texto de Boaventura segue, por isso, o sentido 

ascendente do percurso da alma para Deus, não se detendo demoradamente nas 

caracterizações que Boaventura leva a cabo de cada uma daquelas regiões ônticas.  

Ora, vimos já como o vestígio (mundo), a imagem (alma) e os nomes divinos 

(“ser” e “bem”) determinam, para o filósofo de Bagnoregio, as três grandes etapas do 

itinerário da mente para Deus. No entanto, estas deixam-se duplicar no número de seis, 

firmando-se, deste modo, uma correspondência directa, não só com o Serafim de seis 

asas que, segundo rezam as biografias de São Francisco de Assis que Boaventura 

redigiu47, comparece a São Francisco, mas também com os seis dias da criação, aos 

quais acresce o sétimo dia de descanso. Com estes paralelismos, Boaventura reclamava 

para a sua obra o patrocínio da espiritualidade cristã e, mais concretamente, da 

espiritualidade franciscana – o que, em particular, se destaca do respeito da natureza 

enquanto signo divino. Para além disso, a organização dos capítulos em função da 

imagem do Serafim de seis asas, ou do tema dos seis dias da criação, teria, de forma 

clara, um propósito pedagógico, ao auxiliar a memorização da obra, por parte dos seus 

leitores e ouvintes48. Na imagem do Serafim, isso torna-se, de resto, bem explícito: a 

figura alada não só representaria, pelas suas seis asas, as seis etapas para aceder a Deus, 

mas, pelo seu voo ascendente, o direccionamento do itinerário e, pela sua dimensão 

espiritual, a espiritualidade do itinerário.  

Todavia, a duplicação das etapas, longe de se constituir como mero dispositivo 

formal, encontra, nas palavras do próprio autor, uma explicação teórica mais funda:  

“Para além disso, como cada um dos modos referidos se duplica, consoante 
se considere a Deus como alfa e ómega, ou se acabe por ver a Deus, em 

                                                 
47 Leg. mai. XIII, 3 (VIII, 542b-543a); Leg. min. VI, 1 (VIII, 575b). 
48 Este assunto foi amplamente debatido na I Parte da nossa tese: cf. supra p. 69. 
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cada um daqueles modos ou como por espelho ou como em espelho […], é 
necessário elevar ao número de seis os três graus principais […].”49 

Ao transcrevermos esta passagem onde, Boaventura fundamenta a transposição 

das três para as seis etapas, denunciamos, porém, a insuficiência deste mesmo 

esclarecimento (tal como este se fixou no texto bonaventuriano). Sem uma ulterior 

clarificação que deite luz sobre o que, em verdade, significa ver “por espelho” e “em 

espelho”, ou sobre o que significa considerar a Deus como princípio ou como fim do 

itinerário, a razão da duplicação das três etapas vê-se teoricamente obscurecida. No 

primeiro Livro dos Commentaria, a diferença entre o conhecimento de Deus “pelo 

espelho” e o conhecimento de Deus “no espelho” surgia, no entanto, já elucidada: 

“[…] uma coisa é conhecer Deus numa criatura, outra coisa é conhecê-lo 
através da criatura. Conhecer Deus numa criatura é conhecer a sua presença 
e a sua influência numa criatura. […] Mas, conhecer Deus através da 
criatura é ser elevado pelo conhecimento da criatura ao conhecimento de 
Deus, como por meio de uma escada que os medeia.”50  

A distinção ali introduzida – entendemo-la então – diz respeito à distinção entre a 

contuição51 do próprio Divino dentro da criatura, entrevendo portanto na criatura o 

exemplar divino que a vivifica, e o conhecimento de Deus através da criatura que supõe 

a elevação e, nesse sentido, a depuração do conhecimento sensível para aceder ao 

conhecimento. E é assim que do vestígio, da imagem e do nome divino se vão 

desdobrando, repetidamente, duas vias diferenciadas de especulação: especulação de 

Deus pelos seus vestígios, especulação de Deus nos seus vestígios, especulação de Deus 

pela sua imagem, especulação de Deus na sua imagem, especulação de Deus pelo seu 

nome “ser” e especulação de Deus no seu nome “bem”. 

                                                 
49 «Quoniam autem quilibet praedictorum modorum geminatur, secundum quod contingit considerare 
Deum ut alpha et omega, seu in quantum contingit videre Deum in unoquoque praedictorum modorum ut 
per speculum et ut in speculo […]; hinc est, quod necesse est, hos tres gradus principales ascendere ad 
senarium […].» (Itin. I, 5; V, 297b). 
50 «[…] aliud est cognoscere Deum in creatura, aliud per creaturam. Cognoscere Deum in creatura est 
cognoscere ipsius praesentiam et influentiam in creatura. […] Cognoscere autem Deum per creaturam est 
elevari a cognitione creaturae ad cognitionem Dei quasi per scalam mediam.» (I Sent., d. 3, p. 1, a. un., q. 
3; I, 74b). 
51 O termo latino «contuitio», que Boaventura emprega amiúde, retém dois significados afins, e que se 
prendem com uma acepção estrita e uma acepção alargada. Sob a sua concepção alargada, a contuição 
não difere, de facto, da intuição ou da visão genericamente considerada. Na sua acepção estrita, aplica-se 
sobretudo à contuição de Deus pela alma, envolvendo um terceiro elemento que é aquele por cuja 
contemplação directa se suscita a contemplação indirecta de Deus. Sobre este assunto, cf. BISSEN, 
Jean-Marie, «De la contuition», Études Franciscaines 46 (Paris, 1934), pp. 559-569; IAMMARRONE, 
Luigi, «La contuizione bonaventuriana», Miscellanea Francescana 58 (Roma, 1958), pp. 36-42; 
PRUNIÈRES, Louis, «Contuitio», Lexique Saint Bonaventure, Jacques-Guy Bougerol (dir.), Paris, 
Éditions Franciscaines, 1969, pp. 41-46. 
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Ao avançarmos da explicação introdutória das seis etapas para o embrenhamento 

nos seis capítulos iniciais que compõem Itinerarium, surpreendemos, porém, uma outra 

lógica a presidir à sextuplicação de etapas, diferente da apresentada por Boaventura, 

mas não contraditória com ela. Organizados em pares, os capítulos I, III, e V centram, 

respectivamente, a sua atenção nas próprias regiões ônticas por cuja especulação se 

acede a Deus – mundo, imagem e Deus –, ao passo que os capítulos que se lhes 

sucedem – os capítulos II, IV e VI –, centram a sua atenção na relação dessas regiões 

ônticas com as regiões ônticas que constituem o patamar seguinte. É, pois, isso que 

verificamos no capítulo II: plasmado o que o mundo é, nas suas linhas gerais, ao longo 

do capítulo I, vemos tratado, neste segundo capítulo, a relação do mundo com a alma 

que o acolhe na sua potência cognitiva. É também isso que verificamos no capítulo IV: 

revelada, no capítulo anterior, a alma na sua configuração tripartida, este capítulo retrata, 

agora, a alma iluminada pela graça sobrenatural divina. E, como à contemplação de 

Deus, que tem lugar no capítulo V, não sucede a contemplação de nenhuma realidade 

ulterior, porquanto a própria Divindade se firma como realidade última, o capítulo VI 

não descreve a Divindade na relação com uma região ôntica superior, mas na relação 

intradivina que comporta. Pensar Deus enquanto ser e pensar Deus enquanto bem – 

esforços que se acusam, respectivamente, nos capítulos V e VI de Itinerarium – 

traduz-se, com efeito, na consideração do Divino em si mesmo e do Divino na relação 

entre as três pessoas da Trindade. A categoria da relação parece, de resto, tão enraizada 

na filosofia bonaventuriana – cuja síntese se edifica nesta obra –, que os capítulos I e III, 

que se dedicam, de forma específica, à definição do mundo e da alma, não conseguem, 

também eles, renunciar à ideia de relação: porque na relação com Deus se sustenta, de 

facto, o ser da alma e do mundo.  

Do primeiro ao segundo momento de cada par de etapas, denota-se, assim, uma 

evolução que prepara a transição do olhar humano do mundo para a alma e da alma para 

Deus, e a tripartição dos patamares do itinerário vê, deste modo, diluídas as suas 

fronteiras, dando antes lugar a um percurso gradual e contínuo. Se o primeiro capítulo 

nos fala do mundo, o segundo fala-nos do mundo que entra pela alma; se o terceiro 

capítulo nos fala da alma, o quarto fala-nos de uma alma preenchida pelo influxo 

sobrenatural de Deus – Deus que, por sua vez, constituirá, na sua unidade, na sua 

trindade e na sua transcendência, o motivo dos restantes capítulos. 

Ora, porque à descrição de Deus, da alma e do mundo destinámos já a quase 

totalidade destas páginas, resta-nos, apenas, sublinhar o próprio processo que a alma 
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empreende até ao seu fim, pelo que a uma análise detalhada de toda esta obra 

bonaventuriana sobrepomos o delineamento do dinamismo ascensional que nela o 

Doutor Seráfico traça, perscrutando a dimensão estética que o atravessa. 

Encetemos, portanto, o itinerário bonaventuriano desde o ponto onde ele de facto 

se inicia: a especulação de Deus através dos vestígios. Sem véu ou metáfora, o conceito 

de beleza emerge aí para predicar declaradamente o mundo. Com ele, uma abertura a 

Deus se desvenda, na medida em que a beleza que configura cada uma das criaturas 

sensíveis assinala a sabedoria do Divino que as enformou52, e a beleza que reveste e 

concerta a multidão de criaturas sensíveis entre si assinala o poder divino que as extrai a 

todas da sua unidade, a sabedoria divina que as organiza, e a bondade divina que, 

podendo e sabendo, assim decreta que as criaturas sejam53.  

Para lá das menções concretas à beleza, esta irradia por todo o capítulo, se nos 

relembrarmos que, no seio da filosofia de Boaventura, a beleza sensível não designa, à 

maneira platónica, a conformação desta à ideia singular de beleza inteligível, mas 

nomeia, antes, toda a conformação da criatura a qualquer ideia divina. No seio da 

especulação bonaventuriana, a ideia, de resto, só se conjuga no plural mediante as 

criaturas que conota, confinando, em rigor, com uma singular unidade fecunda 

identificada com a própria expressão intradivina de Deus. Quando, por conseguinte, à 

entrada do seu itinerário, o filósofo franciscano se propõe tactear por entre a criação as 

suas analogias com o Divino, é no levantamento da beleza criada que se aventura. 

A experiência da beleza criada pela alma constitui, de resto, o núcleo da etapa 

seguinte. Quando o mundo exterior entra, pelas portas dos cinco sentidos, no interior da 

alma, não por via da sua própria materialidade, mas por via de imagens ou espécies 

[species] que de si emana no espaço envolvente, é um deleite estético que, na alma, vem 

promover 54 . Como luz, como som, como odor ou sabor, ou ainda como número, 

grandeza, figura, repouso e movimento, as criaturas sensíveis, que constituíram o 

objecto do primeiro capítulo e a iluminação da primeira etapa, deixam-se apreender pela 

potência apreensiva da alma espiritual. Neste gesto de interiorização da exterioridade do 

mundo, o itinerário avança, portanto, no sentido de uma crescente espiritualização, em 

que o deleite perante o belo ocorre pela primeira vez. Da primeira à segunda etapa, é 

                                                 
52 Itin. I, 11 (V, 298b). 
53 Itin. I, 14 (V, 299a). Sobre este assunto, cf. supra pp. 238 e ss.. 
54 Itin. II, 3-4 (V, 300a-300b). 
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também o carácter da beleza que se transfigura: de uma beleza objectiva, que se 

apropria às próprias criaturas, a uma beleza subjectiva, que se substancia na própria 

experiência resultante da apreensão de um dado objecto por parte de um sujeito e que 

tem, neste sujeito, a sua raiz, por depender do seu sentimento particular. O princípio 

agostiniano da aequalitas numerosa que, até agora, operara em todas as acepções que 

Boaventura concedera à noção de beleza, não se ausenta, por seu turno, do significado 

desta beleza subjectiva. De tal modo aquele princípio unifica e vitaliza a estética 

bonaventuriana que é também por ele que o deleite estético se deixa definir 55 . 

Acompanhando uma essencial intuição de Aristóteles, Boaventura decifra a noção de 

deleite pela concordância que implica entre o objecto e a alma que o apreende56. O 

deleite estético é, assim, derivado de uma proporção ou de uma certa semelhança entre 

aquilo que é conhecido e aquele que o conhece. Sob a mesma lógica, mas sob a 

perspectiva inversa, a desproporção do objecto perante o sujeito causa desprazer. Da 

unidade de semelhantes – pois que, enquanto semelhantes apenas, se preservam ainda 

nas suas distinções –, uma admirável igualdade numerosa ressalta, e é esta que está 

sustentando, na filosofia do Doutor Seráfico, o deleite da alma perante o sensível57. No 

seu novo contexto de aplicação, a beleza não consiste tanto na configuração de um dado 

objecto, nem tanto na relação desse dado objecto com o seu modelo ou princípio, mas 

na relação de proporcionalidade entre aquele que contempla e o que por ele se deixa 

contemplar, cuja beleza significa, assim, capacidade de deleitar ou ser deleitável. 

Em rigor, porém, Boaventura confina o sentimento da beleza, que constitui o 

deleite, ao resultado da apreensão da visão, acrescentando a esta o sentimento da 

suavidade, adveniente da apreensão olfactiva e auditiva, e o sentimento da salubridade, 

adveniente da apreensão táctil e gustativa. Aquilo em que, todavia, a salubridade e a 

suavidade consistem, é beleza referida aos restantes sentidos corpóreos, pelo que como 

igualdade numerosa – a definição cabal da beleza – se deixam também elas explicar58. 

                                                 
55  Já Scivoletto havia surpreendido esta unidade entre a estética objectiva e a estética subjectiva 
bonaventurianas, debaixo do princípio agostiniano da igualdade numerosa: «È facile immaginare come 
egli si richiamasse a concetti già noti: quello dell’armonia delle parti nella bellezza sia fisica sia spirituale 
(come Alberto Magno); l’atro di una armonia che deve esistere tra il soggeto e l’oggetto per trarre diletto 
dal bello, armonia che si basa sull’amore del soggetto per l’oggetto.» (SCIVOLETTO, Nino, «Visione 
totale unitaria ed estetica medievale», Giornale italiano di filologia 7 (Roma, 1954), pp. 10-11). 
56 ARISTÓTELES, Retórica, 1371b; «Ad delectationem enim concurrit delectabile et coniunctio eius 
cum eo quod delectatur.» (I Sent., d. 1, a. 3, q. 2; I, 41a). 
57 Itin. II, 5 (V, 300b-301a). 
58 Itin. II, 5 (V, 300b-301a). 
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A deleitação, que a apreensão do sensível suscita não tem, no entanto, o sentido 

de uma fruição estacionária, como terá no estádio último do itinerário, onde a alma se 

regozija perante a beleza maior do que a qual nenhuma outra pode ser contemplada. 

Pelo contrário, o deleite constitui, neste circuito, um impulso de progressão na ascensão 

a Deus, reenviando a alma ao questionamento profundo da verdadeira razão do deleite, 

através da depuração dos dados sensíveis da experiência, gesto de dijudicação, 

conforme a nomenclatura bonaventuriana, que só em Deus encontrará resposta59. É que 

a semelhança que aqui estimula o deleite estético fundamenta-se no próprio Divino, 

porque a semelhança que todas as criaturas entre si ostentam procede da semelhança 

que cada uma delas revela em relação a uma mesma causa exemplar. Ou seja, porque 

todas as criaturas expressam uma única Divindade, ou, sob a perspectiva oposta, porque 

uma mesma forma divina se expressa na totalidade das criaturas, toda a criação se 

assemelha entre si. Por via da dijudicação, o belo liberta-se, pois, das condições da 

espaciotemporalidade nas quais se dá a ver para se surpreender como pura relação ao 

Divino, que é, em substância o padrão de toda a beleza criada. No deleite que 

experiencia na relação aos seus objectos de contemplação sensível, é ainda o vestígio da 

Divindade, neles deposto, aquilo que lhe apraz. Deus toma-se, aliás, como “sumamente 

deleitável”, na medida em que é a própria semelhança exemplar por reflexo da qual 

todos os seres se dizem semelhantes entre si e, desse modo, deleitáveis60 . Feita à 

imagem e semelhança de Deus, a alma só perfeitamente se compraz na contemplação do 

Divino que, na sua imersão no mundo das criaturas, apenas por entre sombras e 

vestígios contempla. O deleite que assim acalenta no seu percurso até Deus não põe fim 

ao desejo de beleza que a anima, mas estimula o seu movimento até ao deleite supremo 

de que aquele deleite sensível constitui mero vislumbramento. Afinal, como Hugo de 

São Victor (lido por Boaventura) expressamente declara, a beleza sensível deleita, mas 

não sacia a alma, pelo que, ao invés de se constituir como fim último da alma, se põe 

como trampolim da alma para um fim ulterior que a sacie em pleno61.  

                                                 
59 Itin. II, 6 (V, 301a). 
60  «Si ergo ‘delectatio est coniunctio convenientis cum convenienti’; et solius Dei similitudo tenet 
rationem summe speciosi, suavis et salubris […]: manifeste videri potest, quod in solo Deo est fontalis et 
vera delectatio, et quod ad ipsam ex omnibus delectationibus manuducimur requirendam.» (Itin. II, 8; V, 
301b; referência a AGOSTINHO, De uera religione XXXIX, 72; CCSL 32, 234). «Omne autem, quod 
delectat animam, delectat in ratione boni et pulcri; et quoniam solus Deus est ipsa bonitas et pulcritudo, 
ideo in Deo solo est perfecta delectatio». (I Sent., d. 1, a. 3, q. 2; I, 41a). 
61 «Omnis jucunditas, omnis suavitas, omnis pulchritudo rerum conditarum afficere cor humanum potest; 
satiare non potest, nisi sola illa dulcedo ad quam factum est.» (HUGO DE SÃO VICTOR, In Salomonis 
Ecclesiasten homilae II; PL 175, 142d); Boaventura cita esta passagem em Solil. I, 2, 6 (VIII, 31b). 
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O exercício de interiorização que, na segunda etapa, dá os seus primeiros passos, 

consuma-se, por fim, no decurso da etapa seguinte62. A transição que aqui ocorre, 

garantem os comentadores de Boaventura, cifra-se, com efeito, numa migração entre 

duas espiritualidades – franciscana e agostiniana – ou entre as duas vias respectivas de 

acesso ao Divino – via do mundo e via interior63. Trata-se pois, nesta quarta etapa, de 

um olhar introspectivo da alma sobre si própria, onde esta desvendará a sua semelhança 

com o Divino e, deste modo, a sua própria beleza. É certo que a categoria da beleza não 

trabalha, de forma explícita, os conteúdos deste terceiro capítulo, mas a empresa a que 

Boaventura dá largas cifra-se bem no esforço de retraçar a beleza da alma, não só pela 

unidade essencial das suas três potências, mas pela capacidade que comporta, enquanto 

unidade essencial de três potências, de espelhar a divina Trindade. A correspondência 

analógica entre as três potências da alma – memória, inteligência e vontade – e as três 

pessoas trinitárias – Pai, Filho e Espírito Santo – descerra, no seio da alma, uma via de 

acesso ao Divino cujo dinamismo trinitário se vê plasmado nas actividades das 

potências da alma64. Entrever na alma uma imagem da Trindade, e supor o regresso da 

alma a si como mediação da ascensão da alma a Deus, estes dois gestos realizam, na 

literalidade, o intuito deste terceiro capítulo. Mas, porque a beleza designa, com 

precisão, essa conformidade entre a imagem e o modelo que está, de resto, 

possibilitando a transição da imagem para o modelo, a consagração da beleza da alma e 

a celebração da beleza como cruzamento da criatura com o Criador e, nesse sentido, 

como passagem da criatura ao Criador, permeiam, no espírito, esta terceira etapa de 

Itinerarium mentis in Deum. 

A distância que se põe entre este terceiro estádio e o quarto é aquela que 

diferencia uma contemplação introspectiva sobre a alma nas suas potências naturais, e 

uma contemplação introspectiva que se debruça sobre a alma deiformizada pela própria 

graça que Deus nela infunde 65 . Entre uma e outra contemplações, instala-se uma 

diferença de objectos contempláveis, que não se explanam numa dualidade de naturezas, 

                                                 
62 Itin. III (V, 303a-306a). 
63 É por exemplo essa a posição que William Harmless explicitamente assume: HARMLESS, William, 
Mystics, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 93. Bougerol, de resto, havia já relevado de 
Itinerarium mentis in Deum um exercício de síntese de ambas as filosofias: BOUGEROL, Jacques-Guy, 
Introduction à Saint Bonaventure, Paris, Vrin, 1988, p. 216. 
64 Sobre este assunto, cf. supra pp. 273 e ss.. 
65  As próximas linhas tentarão retraçar o núcleo do capítulo IV de Itinerarium: Itin. IV, 2-8 (V, 
306a-308a). Para o esclarecimento de algumas passagens recorremos, no entanto, aos capítulos de 
Breviloquium dedicados ao tema da graça: Brevil. V (V, 252a-264b). 
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mas tão somente numa disparidade de estados de uma mesma alma: natural ou 

sobrenatural, isto é, a alma formada, desde a sua criação, à imagem do Divino, e a alma 

reformada pela graça divina – depurada, portanto, dos vícios que deformam a imagem 

que de Deus é, conformada, deste modo, a Deus, e, por fim, preparada para ser admitida 

junto do próprio Divino. Neste horizonte especulativo, a graça advém como uma nova 

forma da alma, que tem a sua origem na generosidade divina e que a alma consente pelo 

seu próprio livre-arbítrio, transformando-se, por esta via, em similitude ou imagem 

recriada do Divino. Como forma que se entranha, portanto, na alma humana, a graça 

vem, pois, enformar as virtudes teologais – fé, esperança e caridade – que, aliás, se 

dizem teologais no preciso sentido em que ordenam a alma para Deus e a divinizam ao 

transformá-la, em certa medida, em Deus. Ora, no exercício da fé, da esperança e da 

caridade, restauram-se os cinco sentidos espirituais que, desta forma, se dizem por 

analogia com os cinco sentidos corpóreos. Uma idêntica capacidade de apreensão se 

reconhece, com efeito, aos sentidos espirituais, dispostos a receber, já não as espécies 

sensíveis propagadas no espaço, mas a própria Divindade que se lhes dá a experienciar. 

Não como novas faculdades, mas, na verdade, como experiências espirituais que Deus 

activa na sua autodoação como graça, os sentidos espirituais vão-se recuperando, então, 

pela prática das diferentes virtudes teologais. Assim, pela fé, que crê em Cristo como 

Verbo incriado, a alma recupera a audição e a visão espirituais para acolher a verdade 

divina; pela esperança, que aguarda pacientemente a infusão do Verbo inspirado, a alma 

recupera o olfacto espiritual, com o qual se inspirará de Deus através de um profundo 

amor a Deus; e, por último, recuperará a alma o tacto e o gosto espirituais, por via da 

caridade que une a alma a Cristo encarnado, porque com o tacto e o gosto – sentidos que 

implicam a extrema proximidade entre aquele que sente e aquele que se dá a sentir – se 

une, de facto, a alma a Deus, deleitando-se nele. E, quando, por fim, os sentidos 

espirituais ficam habilitados a sentir o Divino, dispõem-se, então, para as transcensões 

mentais. 

Então revestida pela graça, nas suas diversas ramificações, a alma hierarquiza-se, 

que o mesmo é dizer, purifica-se, ilumina-se e aperfeiçoa-se – três actos da vida interior 

que o Pseudo-Dionísio havia consagrado para a conversão ao Divino e que Boaventura 

aqui retoma, no mesmo sentido, para descrever o processo da divinização do homem. 

Ordem interna e ordenação ao superior constituem, como tivemos já a oportunidade de 
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ver, os dois dinamismos que definem o conceito de hierarquia 66 , conforme o 

Pseudo-Dionísio o delineou e conforme o filósofo de Bagnoregio dele se apropriou. A 

hierarquização da alma não escapa, pois, a estes dois preceitos. Por um lado, 

hierarquizada, a alma ordena-se interiormente pela trindade dos seus actos hierárquicos, 

à semelhança da hierarquia divina onde Pai, Filho e Espírito Santo se ordenam – em 

virtude da origem – sem qualquer multiplicidade de substâncias 67 . A purificação, 

iluminação e aperfeiçoamento ou consumação na perfeição, que então ordenam as 

potências internas da alma e as conformam à tremenda harmonia da Trindade, ordenam, 

por seu turno, a alma para essa Divindade cuja similitude trinitária nela se imprime. 

Onde quer que Boaventura convoque a noção pseudo-dionisiana de hierarquia, o bem e 

a beleza, a causa final e a causa formal irrompem de mãos dadas. Com efeito, ao 

organizar-se numa hierarquia, a alma embeleza-se. E embeleza-se em virtude da sua 

organização interior e em virtude dessa assimilação ao seu exemplar, e embeleza-se, 

ainda, em virtude da própria beleza divina que, assim, se faz presente à alma. 

Embelezada, isto é, configurada pelo Divino, a alma dispõe-se então para Deus 

enquanto sua causa final, a qual, por fim, consumará, ou elevará à perfeição, a sua 

beleza. 

A alma que deste modo se deixa ornamentar pela graça divina submerge, assim, 

num processo estético de embelezamento, e a especulação da alma sobre si própria, 

enquanto ornamentada pela graça divina, conflui numa contemplação estética. Na 

verdade, se a beleza e a formosidade se equivalem e, neste contexto, se diz belo aquilo 

que possui uma forma, quão bela será esta alma que se deixa enformar pela própria 

forma sobrenatural que emana da própria luz divina? A reforma [reformatio] da alma 

pela graça denota, de resto, a impressão de uma nova forma que restaura a semelhança 

da alma, extraviada nas suas tentações mundanas, com Deus. Quando então a alma, pela 

sua parte superior, se debruça, já não sobre a beleza corpórea, nem mesmo sobre a 

beleza espiritual da sua natureza, mas sobre a beleza divina que vem revestir a alma, de 

Deus se aproxima, não como o infinitamente superior a si, mas o mais íntimo de si 

mesma. A similitude que a imagem de Deus, por via da graça, aufere, significa, na sua 

substância, um acréscimo de beleza, mas também, através desse acréscimo de beleza, 

                                                 
66 Cf. supra p. 261 e ss.. 
67 Sobre os actos hierárquicos e a sua correspondência com as três pessoas da Trindade, cf. BOUGEROL, 
Jacques-Guy, «S. Bonaventure et le Pseudo-Denys l’Aréopagite», Actes du Colloque S. Bonaventure 9-12 
Septembre 1968, Orsay, 1971, pp. 121-122. 
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uma habilitação para a contemplação da beleza divina pelos sentidos espirituais que, 

entretanto, se restauram. É que a forma espiritual que a graça é, em analogia com a 

forma corpórea que a luz fora em capítulos precedentes, não só concede beleza à 

matéria que enforma, mas dinamiza-a em direcção, já não à manifestação 

espaciotemporal, por via da qual a faculdade apreensiva da alma se vira afectada e, 

deste modo, reconduzida para Deus, mas, directamente, a Deus. Por luz sobrenatural se 

designa, com efeito, esta graça. Isto porque, por generosa emanação, descende ao 

espírito humano, e porque, descendendo sobre o espírito humano, o ilumina e, nesse 

sentido, infunde a sua semelhança, convidando-o por fim a reflectir a luz recebida num 

movimento de resplandecência ou ascensão até à fonte luminosa.  

Deste modo conformada a Deus, não apenas na medida das suas capacidades ou 

potências naturais, mas na medida desse próprio auxílio divino que restaura a imagem 

de Deus, que define a real natureza da alma, a alma prossegue no sentido de uma 

especulação que, não mais se refugia no mundo e na própria alma como intermediários, 

mas que arrisca a consideração do Divino na sua luz própria e não pelas criaturas 

reflectida. Ainda assim, os nomes divinos oferecerão o meio-termo entre Deus e a 

mente, acolhendo convenientemente a Divindade como seu significado, e adequando-se, 

enquanto linguagem, à mente humana.  

Os dois capítulos que se sucedem na ordem deste itinerário gradual retratam, com 

efeito, a contemplação da mente acima de si própria, subindo, pois, pela escala 

hierárquica que, em si, viu organizar-se. Num esforço de contemplação directa do 

Divino, este oferece-se então a pensar, à vez, pelo nome “ser” (capítulo V) e no nome 

“bem” (capítulo VI): conceitos que expusemos longamente aquando da nossa 

investigação em torno do conceito bonaventuriano de Deus. O que pois se entrevê, à vez, 

nestes dois capítulos é, num primeiro momento, a natureza una desta Divindade acerca 

da qual não só se diz que existe, de facto, mas também que é ela que, em verdade e 

singularmente, se conjuga no verbo “ser”, e, num segundo momento, a dimensão 

trinitária desta Divindade, cujo dinamismo de generosidade difusiva se desdobra numa 

tríade de relações que, em rigor, constituem as propriedades das pessoas divinas.  

Quer sob a designação “species”, quer sob a designação “pulcritudo”, o conceito 

de beleza não assoma a esta mais funda incursão metafísica, pela qual Boaventura 

caracteriza as etapas finais do itinerário da mente para Deus. E, no entanto, a 

combinação das duas especulações que aqui têm lugar – uma sobre a unidade divina e a 

outra sobre a pluralidade trinitária – não deixa de assinalar uma primeira contemplação 
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imediata da beleza do Divino, consagrada, de resto, (como por muitas páginas deste 

nosso estudo procurámos realçar) nessa igualdade substancial, assinalada no nome 

divino “ser”, da pluralidade das pessoas da Trindade, desvelada na análise do nome 

divino “bem”. Afinal, a unidade essencial da pluralidade de relações revela-se a 

instância máxima da igualdade numerosa. 

Os graus do itinerário ordenam-se, por conseguinte, no ritmo de uma beleza 

crescente, em que a alma vai progredindo pela abdicação de uma beleza menor por uma 

beleza sempre superior: da beleza mundana à beleza interior e, dentro desta, de uma 

beleza natural a uma beleza sobrenatural configurada pela própria graça divina e, por 

fim, da beleza interior à beleza divina. É este, de resto, o sentido que Urs von Balthasar 

confere à teologia estética de que Boaventura se fez autor e que, segundo a nossa 

interpretação, encontra numa obra como Itinerarium mentis in Deum o seu vivo 

testemunho 68 . Mas, neste itinerário, no qual a alma se põe como sujeito de uma 

contemplação estética que transita de beleza em beleza, a própria alma se transforma 

esteticamente, logrando, de degrau em degrau, uma beleza cada vez maior, porque cada 

vez mais consonante com o modelo divino. Pelas faculdades que são suas e, certamente, 

pela colaboração de Deus, que lhe vai dispensando contínuas iluminações, a alma vai 

perscrutando a de Deus no mundo, em si e na própria Divindade, e, no mesmo instante, 

embelezando-se, ao fazer representar no seu espelho íntimo a beleza que se lhe vai 

manifestando. São, aliás, as contínuas iluminações que vêm afectar a alma, conceder-lhe 

a capacidade de vislumbrar a beleza e imprimir beleza, não apenas a ela que contempla, 

mas até mesmo a isso que se deixa contemplar, porque o que a iluminação opera é uma 

certa união ou conformidade entre aquele que ilumina e tudo aquilo que é iluminado. 

Se em Deus [in Deum] encontrará a alma o seu fim, todo o itinerário, assim 

traçado, não se desenvolve senão como um longo preâmbulo que a Deus se aproxima 

por um encadeamento ascendente de graus, mas que ainda fora de Deus se retém. A 

verdade é que por muitos graus que se faça interpor entre a mente e Deus, é infinita a 

distância que aparta o finito do infinito. A teologia gradativa, com a qual Boaventura se 

notabilizou na história da filosofia medieval, não poderia, por isso, deixar de ser 

                                                 
68 «Hier kommt die negative Theologie ihrer christlichen Absicht nach mit der ästhetischen zur Deckung: 
‘Der Mensch muβ sich erheben über alles Sinnliche, Vorstellungshafte und Ausdenkbare, in der Ordnung, 
daβ er sich zuerst… überlegend sagt, der den er liebt, sei nicht sinnlich, denn er ist nicht sichtbar, hörbar, 
riechbar, kostbar, berürhbar und somit nicht sinnlich, sondern als Ganzer nur ersehnbar’.» 
(BALTHASAR, Hans Urs von, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik Band II, Fächer der Stile, p. 350; 
citação de De tripl. Via II, 3, 6; VIII, 9a). 
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complementada por uma teologia mística, em função da sua capacidade de pensar a 

Divindade na sua absoluta transcendência e, ao mesmo tempo, a possibilidade de 

superação da finitude. Neste capítulo, a espiritualidade do Pseudo-Dionísio vem em 

auxílio do Doutor Seráfico, fornecendo-lhe todo o fundo teórico a partir do qual 

construirá a sua própria teologia mística, à qual outorgará, uma vez mais, a tonalidade 

estética que perfuma todo o seu pensamento. 
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Capítulo III 
Da treva superluzente   

Uma filosofia que queira preservar a sacralidade do seu Deus e, neste sentido, a 

diferença ontológica entre a criatura racional e o Criador, não pode supor que um 

somatório de etapas contíguas consiga, de facto, unir os dois pólos daquela profunda 

diferença. Boaventura fez-se, através dos seis primeiros capítulos da sua obra, 

Itinerarium mentis in Deum, justo representante da teologia gradual, desenhando uma 

metodologia de recondução que permite traçar o exemplar a partir dos seus múltiplos 

vestígios e imagens, e que está, por isso mesmo, fundamentada no exemplarismo 

divino – tese a partir da qual se depreende uma real afinidade entre a criatura e o 

Criador, e se reabilita a via de ascensão que vai da primeira ao segundo. O processo da 

reductio, que colhe o seu ponto de partida numa multiplicidade sensível ou inteligível e 

o seu ponto de chegada na Divindade única – que abarca na sua unidade arquetípica as 

formas de todas as coisas –, congrega, na verdade, dois dos três movimentos teológicos 

que o Pseudo-Dionísio havia apurado e que Boaventura plenamente aprova: teologia 

simbólica e teologia conceptual, às quais acresce, portanto, a teologia mística1. Pela 

teologia simbólica e conceptual, Deus deixa-se nomear e louvar através das suas 

criaturas sensíveis e inteligíveis e das propriedades que o homem delas e de si próprio 

releva. Mas, ainda que, por elas, alcance um autêntico conhecimento e admirável 

semelhança do Divino, nomeadamente através do dom da graça, Deus permanece ainda 

além dos limites da finitude humana. 

De facto, porque nenhuma medida se põe entre o finito e o infinito – pois que é 

incomensurável a distância entre qualquer finito, por muito amplo que seja, e a 

infinitude de Deus –, nenhum percurso linear pode, em toda a sua extensão, uni-los. 

                                                 
1 «[...] scientiam veritatis edocuit secundum triplicem modum theologiae, scilicet symbolicae, propriae et 
mysticae, ut per symbolicam recte utamur sensibilibus, per propriam recte utamur intelligibilibus, per 
mysticam rapiamur ad supermentales excessus.» (Itin. I, 7; V, 298a). 
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Pode, porém, e parece ser esse o sentido do itinerário bonaventuriano, preparar a alma 

para essa união. Por tudo isto, o estádio final do itinerário da alma para Deus representa, 

não o resultado matemático de um processo gradual, mas o arrebatamento súbito da 

mente por Deus, pelo qual a mente transcende o mundo sensível e se transcende a si 

própria2. A energia ou força última que a alma exercita no decurso das etapas do 

itinerário dá bem conta do carácter abrupto do trânsito final para Deus: a centelha da 

sindérese [synderesis scintilla], que confina com a mais elevada actividade da mente e, 

nesse sentido, se deixa ainda designar como ápice da mente [apex mentis]3, acentua, 

com efeito, a dimensão fulgurante e sobrenaturalmente inspirada que o natural estímulo 

para o bem aqui alcança. Em rigor, constitui o ápice da mente a potência posta em 

prática no sexto e último passo do seu itinerário – aquele que, portanto, prepara e 

antecipa o arrebatamento místico –, porque, no horizonte deste arrebatamento, todas as 

potências da alma, em verdade, se silenciarão. 

Dentro da filosofia do Pseudo-Areopagita, o movimento da teologia negativa – 

que, em certa medida, inverte todo aquele esforço que procura vislumbrar a Divindade a 

partir dos seus efeitos (teologia simbólica) e a partir dos nomes apreensíveis pela alma 

(teologia conceptual) –, preparara a alma, que, despojada de tudo quanto por si mesma 

teria sentido e conhecido, experiencia, num êxtase arrebatador, a Divindade na sua 

transcendência4. Ora, o método da negação, que se apõe a todo o processo de afirmação 

da Divindade na medida da sua manifestação ao homem, opera, de facto, um corte com 

toda a teologia afirmativa, revelando a insuficiência das suas premissas e acentuando a 

antecedência e superioridade de Deus relativamente a toda a criação e a toda a 

capacidade de conhecimento das criaturas. O momento místico no qual culmina a 

filosofia pseudo-dionisiana – e no qual culmina, segundo Boaventura, o itinerário da 

alma para Deus – irromperia, neste sentido, não pelo desdobramento de uma sétima 

etapa encadeada nas anteriores, mas pela transposição de todas as etapas num salto da 

alma que, assim, olvida o seu enraizamento no mundo para se transformar, por inteiro, 

no Divino. 

                                                 
2 «[…] restat, ut haec speculando transcendat et transeat non solum mundum istum sensibilem, verum 
etiam semetipsam […].» (Itin.VII, 1; V, 312b). 
3 Itin. I, 6 (V, 297b).  
4 Em De mystica theologia descreve-se, na verdade, o movimento da negação de todos e quaisquer 
predicados, simbólicos ou conceptuais, atribuídos ao Divino, nomeadamente aqueles sobre os quais se 
discursara em De divinis nominibus.  
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A mística bonaventuriana bebe, efectivamente, do Corpus Areopagiticum a sua 

inspiração5. O Doutor Seráfico, porém, não dará ao método da negação o relevo que o 

Pseudo-Areopagita lhe concedera. Apesar do convite ao abandono das actividades 

sensórias e cognitivas – postas em marcha ao longo de todo o itinerário – para a mais 

plena imersão da alma na Divindade, e apesar do elogio da negação como discurso 

adequado à transcendência divina6, os predicados entretanto atribuídos a Deus no curso 

ascensional da alma não se vêem, como na obra do Pseudo-Dionísio, negados de forma 

sistemática. Mas, ainda que a teologia negativa, enquanto método, não tenha ampla 

ressonância na filosofia do autor franciscano, o seu espírito não lhe é indiferente. É que 

a negação pseudo-dionisiana, pela qual de Deus se diz que não é, por exemplo, bem7, 

não contraria, na substância, a afirmação, que vem descrita em De divinis nominibus, de 

Deus enquanto bem 8 . Ou seja, que Deus é e não é o bem não denota qualquer 

contradição ontológica no seio da natureza do Divino, mas apenas uma duplicidade de 

perspectivas que relevamos também do pensamento bonaventuriano. Trata-se, pois, de 

contemplar a Divindade, ou a partir dos efeitos que a espelham, ou para lá dos seus 

efeitos, enquanto absolutamente transcendente. Ora, a Divindade que o olhar itinerante 

nos devolve, é de facto uma Divindade manifestada na concretude das criaturas, e no 

sentido dos nomes reflectidos pela alma, e considerada, ainda, por conseguinte, na 

imanência da realidade criada. Mas, todo o traçar das semelhanças entre Deus e as suas 

criaturas, sensíveis ou espirituais, é simultânea revelação da fulcral dissemelhança entre 

aquele que é por essência e aqueles que apenas são por participação, pelo que o mais 

íntimo acesso a Deus, não pelo mundo, nem pela alma, mas para lá do mundo e da alma 

se atinge. Por isso, ou seja, porque a transcendência divina absolutamente escapa aos 

contornos precisos das criaturas e aos limites estreitos da capacidade humana, às 

fórmulas negativas (como, “Deus não é luz”), sobreporá ainda Boaventura, em estreita 

associação, as fórmulas superlativas (como, “Deus é superluzente” – outra expressão, 

                                                 
5 Note-se, por exemplo, o sétimo e último capítulo de Itinerarium mentis in Deus, que, visando retratar o 
fim último do percurso salvífico da alma, não hesita em transcrever, palavra por palavra, um considerável 
trecho de De mystica theologia: Cf. Itin. VII, 5 (V, 313a); PSEUDO-DIONÍSIO, De mystica theologia I, 
1 (PG 3, 997a-1000a).  
6  «Iste autem ascensus fit per affirmationem et ablationem: per affirmationem, a summo usque ad 
infimum; per ablationem, ab infimo usque ad summum; et iste modus est conveniens magis, ut: non est 
hoc, non est illud; nec privo ego a Deo quod suum est, vel in ipso est, sed attribuo meliori modo et altiori, 
quam ego intelligo.» (Hexaem. II, 33; V, 342b). 
7 PSEUDO-DIONÍSIO, De mystica theologia V (PG 3, 1048a). 
8 PSEUDO-DIONÍSIO, De divinis nominibus IV, 1 (PG 3, 693b). 
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aliás, de raiz pseudo-dionisiana), cujo sentido desponta já nos nomes negativos, pois 

que a negatividade em prática na nomeação do Divino não visa aproximar a Divindade 

do nada do não-ser, mas afastá-la de tudo o que lhe é inferior9. Ora, este mesmo sentido 

de transposição está a presidir ao método pseudo-dionisiano da negação, que não se 

limita a contradizer a afirmação acerca de Deus, culminando assim na afirmação do 

contrário, mas que visa superar todas as afirmações postas a partir dos confins da 

sensibilidade e racionalidade humanas.  

Neste mesmo contexto de negação como superação se deve inscrever o nosso 

entendimento da ideia de “treva superluzente”, que Boaventura transcreve do 

Pseudo-Dionísio, e perante a qual a alma se deslumbra na sua experiência mística, na 

qual culmina o seu itinerário. A experiência das trevas não exprime, aqui, a experiência 

da ausência de luz divina, mas, pelo contrário, a experiência de uma luz que sobrepuja 

toda a luminosidade pelo itinerário espargida e excede a capacidade humana de a 

contemplar de forma directa, tanto carnal como espiritualmente. A dimensão nocturna 

de que a luz divina, na sua pureza, se reveste, diz menos da natureza desta luz, que, em 

si própria, não acolhe qualquer réstia de escuridão ou de não-ser, do que dos limites da 

contemplação da alma, inábil, pelas condições sensitivas e intelectivas do seu modo de 

conhecimento para compreender o Divino10. Das luzes, que iluminam progressivamente 

a alma e lhe proporcionam um espelho cada vez mais límpido do rosto divino, à luz, que 

a sequestra da sua mundaneidade, instala-se a diferença entre a Divindade que se 

manifesta nos efeitos e a Divindade que os transcende a todos. Uma e outra são, 

absolutamente, a mesma, mas o olhar que a desvela na transcendência, esse é 

infinitamente superior ao olhar que a desvela nos contornos da criação e implica, pois, 

quanto a este, uma cisão. No fim do itinerário, a luz não mais se deixa temperar pelos 

espelhos intermediários dos corpos, da alma ou dos nomes divinos, mas, irrompendo em 

todo o seu fulgor, experiencia-se como “treva” ou “iluminação nocturna” em virtude da 

intensidade do seu esplendor ofuscante. A imensa escuridão que Deus é nega, de facto, 

a luz que de Deus, com propriedade, se predicou. Esta escuridão, porém, não revoga, em 

definitivo, o nome divino “luz”, mas apenas o transpõe pela ideia de uma luz extrema 
                                                 
9 «[…] circumlocutionem magis sunt idoneae negationes quam affirmationes, et superpositiones quam 
positivae praedicationes […].» (Sc. Chr. VII; V, 43b). 
10 «Sed quid est, quod iste radius excaecat, cum potius deberet illuminare? Sed ista excaecatio est summa 
illuminatio, quia est in sublimitate mentis ultra humani intellectus investigationem. Ibi intellectus caligat, 
quia non potest investigare, quia transcendit omnem potentiam investigativam. Est ergo ibi caligo 
inaccessibilis, quae tamen illuminat mentes, quae perdiderunt investigationes curiosas.» (Hexaem. XX, 11; 
V, 427a). 
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que empalidece toda a luz manifestada, a partir da qual o homem havia transferido o 

nome “luz” para Deus, e ofusca a visão do homem, habituada à luz graduada à sua 

medida11. 

Assim, é sob o signo da ruptura, e não da continuidade itinerante, que a mente se 

absorve em Deus ou, melhor dizendo, por Deus se deixa absorver – acto unitivo que, 

desde logo, preserva a actividade do Divino e relega a figura da passividade para o 

humano. Esta passividade, contudo, não define, de princípio a fim, o carácter do homem, 

cujo esforço se retrata em cada passo do itinerário. E, se bem que o fim do itinerário, 

esse sétimo estádio e esse sétimo dia, não da criação, mas da salvação, se distinga 

radicalmente das etapas anteriores – como a pátria se distingue do caminho que a ela 

conduz –, a esse fim não chega quem não percorrer a escada que para ele se encaminha. 

O mesmo afirma Boaventura da própria filosofia do Pseudo-Dionísio que, tendo-se 

rematado em De mystica theologia, não prescinde das reflexões que dão corpo às obras 

antecedentes, como De divinis nominibus12. É, aliás, na perscrutação da imanência 

divina, ou daquilo que na criação se assemelha a Deus, que a transcendência divina – na 

sua radical diferença em relação a todo o criado – se tacteia13. A crescente luminosidade 

que vai demarcando cada degrau do itinerário da mente para Deus, e que reenvia, em 

virtude dos passos desse mesmo itinerário, à fonte de luz, num dinamismo de 

resplandecência, prepara o olhar da mente, entenebrecido pela sua submersão no mundo 

por via do corpo que o encarna, para a contemplação daquela Luz fulgente, de onde toda 

a luminosidade (até então vislumbrada) primordialmente irradia. A união mística que se 

dá pelo envolvimento da alma na treva superluzente – que dela, então, se torna 

indiscernível – não ocorre, de facto, sem uma certa disposição da alma que se vai 

adquirindo ao logo do itinerário, e que se prende com essa crescente semelhança 

                                                 
11 Nestes moldes comenta Vicente Muñiz Rodiguez a noção pseudo-dionisiana e bonaventuriana de treva 
mística: «En la experiencia mística, y en outro sentido, Dio aparece también como Luz y Tiniebla del 
alma. Luz, en cuanto por exceso de su luminosidad deslumbra al alma y la ciega. Tiniebla, porque Dios es 
aprehendido por el alma en una situación más allá de toda luz de la mente.» (MUÑIZ RODRÍGUEZ, 
Vicente, «La doctrina de la luz en el Pseudo-Dionisio y S. Buenaventura», Verdad y Vida 34 (Madrid, 
1975), p. 247). 
12  «Nota, quod hic est status sapientiae christianae; unde cum Dionysius multos libros fecisset hic 
consummavit, scilicet in Mystica Theologia. Unde oportet, quod homo sit instructus multis et omnibus 
praecedentibus.» (Hexaem. II, 29; V, 341a). 
13 Boaventura é claro a respeito do carácter imprescindível da via para aceder à pátria: «Quam nocturnam 
et deliciosam illuminationem nemo novit nisi qui probat, nemo autem probat nisi per gratiam divinitus 
datam, nemini datur, nisi ei qui se exercet ad illam; ideo deinceps consideranda sunt exercitia 
meritorum.» (Brevil. V, 6; V, 260a). 
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relativamente a Deus14. A deiformidade que a alma alcança por si e pelo auxílio divino 

no decurso do seu itinerário inicia a união final e surpreendente, porque despojada de 

diferença, entre a mente humana e Deus. O êxtase místico isso significa, como uma 

saída de si da alma pela qual esta se desprende de toda a sua dimensão criatural e 

efectivamente distinta do Divino para se unir, num amplexo sem resistência ou oposição, 

a Deus. E, assim, embora as faculdades sensíveis e intelectivas se despeçam da alma no 

horizonte deste abraço místico, a afectividade da alma, pelo contrário, reacende-se no 

seu máximo fervor, porque nenhuma outra força senão o amor sabe unir, de forma tão 

estreita, dois pólos à partida tão díspares15 . Na união de dois, mas, sobretudo, na 

transformação de um no outro, que se deixa nomear pelo conceito de amor, entrevê 

Boaventura aquela energia divina que dinamiza o reino dos fins e que está, em verdade, 

operando a sobre-elevação [sursumactio] da alma. Por esta sobre-elevação é a alma 

levada, já não por si, mas pelo próprio amor divino, àquilo que, em absoluto, excede as 

capacidades da alma. Sequestrativo, soporativo e sobre-elevativo: assim descreve o 

Doutor Seráfico a força que, por fim, despoja a alma da multiplicidade de desejos para a 

sua concentração no amor único a Deus, que apazigua todos os movimentos das 

faculdades da alma – que, assim, se vêem consumados – e que transfere a alma para 

Deus, numa união que se constitui, não pela fusão de dois, mas pela transformação da 

alma em Deus16. 

Autêntica visão de beleza, aquela que Boaventura então nos descreve a partir da 

união mística do homem com Deus. Aí onde a alma não mais se instala numa distinção 

ontológica perante o Divino, mas se integra, na perfeição, no seio da infinitude divina, 

ressalta a igualdade indiscernível com Deus daquele que, derivado do acto criador, se 

fizera número na relação com outras criaturas e diferença na relação com Deus17. De 

                                                 
14 «[...] videri ab universis non potest summa lux, quam tenebrosi oculi videre non possunt, pro eo quod 
facie ad faciem videri non potest sine deiformitate mentis et iucunditate cordis [...].» (Brevil. VII, 1; V, 
202a). 
15 «In hoc autem transitu, si sit perfectus, oportet quod relinquantur omnes intellectuales operationes, et 
apex affectus totus transferatur et transformetur in Deum.» (Itin. VII, 4; V, 312b); «Et haec est suprema 
unitio per amorem. Et quod solum per amorem fiat, [...].» (Hexaem. II, 30; V, 341a). 
16 «Iste autem amor est sequestrativus, soporativus, sursumactivus. Sequestrat enim ab omni affectu alio 
propter sponsi affectum unicum; soporat et quietat omnes potentias et silentium imponit; sursum agit, 
quia ducit in Deum.» (Hexaem. II, 31; V, 341b). 
17 Indiferente de Deus, neste âmbito, a alma numera, com a sua união a Deus, um único espírito: «Qui 
adhaeret Deo unus Spiritus est; et hoc est supremum in anima, quod animam facit esse in caelo.» 
(Hexaem. XXII, 39; V, 443b; citação de 1 Cor 6, 17), o mesmo, em rigor se afirma, sob a ideia de um 
amor esponsal, na seguinte citação: «[...] tanto illi Agno caelesti copulabitur foedere, ut unus fiat spiritus 
sponsa et Sponsus [...].» (Lign. vit. XI, 44; VIII, 84a). 
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forma recorrente, o belo assoma às narrações bonaventurianas acerca deste reino divino, 

no qual a diversidade de almas deiformes se conjuga sinfonicamente numa voz singular 

que é, em substância, a própria vontade e ser divinos18. Libertas do que de múltiplo e 

composto as delimitava, mergulham agora na simplicidade de Deus, e elevam com Deus 

uma admirável unidade sem partes e, nesse sentido, uma admirável beleza. Nesta união, 

porém, nenhum acréscimo de beleza advém à Divindade desde sempre perfeita e 

imutável, mas é a própria alma que, coincidindo em absoluto com o seu exemplar, em 

virtude do amor que nele a transforma e com ele a une, se embeleza superlativamente. 

Quando, então, Boaventura encadeia nas suas palavras aquelas da Sagrada 

Escritura, que afirmam que ali “resplandecerão os justos como um sol”19, é quadro de 

grandiosa beleza que aos nossos olhos oferece. Os justos que, no decurso dos seus 

itinerários, libertaram de toda a mácula os espelhos de suas almas, reflectem agora, em 

todo o seu esplendor, a luz divina. Da luz divina à luz resplandecente que esses espelhos 

polidos e tersos devolvem, não cabe já qualquer diferença, pois que entre ambas 

nenhuma sombra mais se intromete. A alma límpida não opõe, de facto, qualquer 

obstáculo ao fluir vigoroso da luz de Deus, que assim se manifesta na sua pureza e para 

lá dos diversos graus de obscurecimento que assume na iluminação da alma itinerante. 

Alcançada a pátria, a resplandecência da alma vê esgotado todo o seu esforço; e aquilo 

que fora movimento para Deus, supondo a distância entre a alma e Deus, converte-se 

em dinamismo eterno de espelhamento imediato da luz que sobre a alma directamente 

incide. Ora, segundo Boaventura, a luz, relembramos20, não admite em si o seu contrário. 

Na sua uniformidade, que aqui se desvenda através da igualdade entre a luz divina e a 

luz que as almas resplandecem, erigem-se a absoluta concórdia e a deslumbrante beleza 

que atravessam o reino de Deus. 

A teologia mística encontra assim, sob a pena de Boaventura, uma forte 

ressonância estética, que se traduz no posicionamento da suma beleza enquanto fim 

último, pois que, mesmo que a orientação para o bem impulsione os diversos 

movimentos da alma, diz-se bela, em última instância, a unidade da alma, ou a alma 

unida, com o sumo bem. Desvelado, neste âmbito, no seu aspecto objectivo e, por 

                                                 
18  «Est iterum istud regnum speciosum […].» (Regn. Dei 14; V, 542b); «Augustinus dicit in sexto 
Musicae, quod ‘pulcritudo nihil aliud est quam aequalitas numerosa’, quae ibi erit per omnia.» (Regn. Dei 
14; V, 542b). 
19 Mt 13, 43. Boaventura repete esta citação em diversos lugares da sua obra: Solil. IV, 5, 27 (VIII, 67a); 
Perf. vit. VIII, 7 (VIII, 126b); Lign. vit. IX, 35 (VIII, 81b). 
20 Cf. supra p. 159, n. 20. 
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conseguinte, independente da experiência particular da alma extática, a beleza não deixa, 

contudo, de tingir, no interior da filosofia do Doutor Seráfico, a própria experiência 

mística na sua subjectividade, porque, afinal, é no mais íntimo de cada alma que os 

excessos místicos efectivamente se experienciam. 

Deleite e admiração, decorrentes da contemplação directa da beleza divina, 

caracterizam, de facto, os estados de espírito desta alma que se suspende na treva 

mística21. Num dos primeiros degraus do itinerário da mente para Deus, o deleite havia 

sido considerado enquanto resposta da alma à apreensão sensível da . Reabilitados os 

sentidos espirituais, estes põem-se em acto na experiência mística, dando à alma a sentir 

a beleza e, ainda – como correlatos de beleza na relação com os sentidos espirituais do 

tacto, do olfacto, da audição e do gosto –, a suavidade, a harmonia e a doçura divinas 

que, por fim, a deleitam22. O deleite, que nascera de uma certa comensurabilidade entre 

a alma e os corpos apreendidos, eclode, na visão mística, num deleite transbordante 

perante a verdadeira desmesura, porque despertado pela infinitude e transcendência do 

Divino. De facto, o deleite estético (tal como o desenha Boaventura), enquanto deleite 

perante a beleza, traz sempre consigo a experiência de um excesso. Na semelhança entre 

a alma e o objecto sensível, que suscitava na alma o deleite estético, pressentia-se já a 

semelhança simultânea de ambos em relação ao Divino que em absoluto os transcende e, 

nesse sentido, o deleite conduzia a alma para lá do objecto concreto do seu deleite até à 

divina infinitude que os modelava. A experiência do belo que, num primeiro momento, 

a alma empreende no seu encontro com o mundo, activava, assim, a sua tensão para a 

Divindade que, na sua beleza transbordante, palpitava na relação de comensurabilidade 

entre o sujeito e o objecto estéticos. Ou seja, mesmo quando da proporcionalidade de 

dois nasce o sentimento do belo, é na relação dos dois com o incomensurável exemplar 

                                                 
21 «Forma autem sapientiae est mirabilis, et nullus eam aspicit sine admiratione et ecstasi [...].» (Hexaem. 
II, 7; V, 337b); «Deo autem fruor, quando summe in Deo conquiesco, delector, unior: conquiesco per 
amorem, delector per gaudium, unior per pacem.» (Hexaem. XVIII, 27; V, 418b); «Ultimo est suavis 
contemplationis gustus ecstaticus.» (Hexaem. XXIII, 30; V, 449b); «[…] in illo regno est omne gaudium 
et delectatio […].» (Regn. Dei 30; V, 547b); «[…] ad ipsum egredere per admirationis adspectum […].» 
(Tripl. via III, 3, 3; VIII, 13a); «Sexto, ut laetitia te delectet propter Sponsi plenitudinem adeo [...].» 
(Tripl. via III, 4, 6; VIII, 14b). 
22 «Qua pace adepta, necessario sequitur superabundans delectatio spiritualis […] et tunc est homo ad 
contemplationem idoneus et ad aspectus et amplexus sponsi et sponsae, qui fieri habent secundum sensus 
spirituales, quibus videtur Christi sponsi summa pulcritudo sub ratione Splendoris; auditur summa 
harmonia sub ratione Verbi; gustatur summa dulcedo sub ratione Sapientiae comprehendentis utrumque, 
Verbum scilicet et Splendorem; odoratur summa fragrantia sub ratione Verbi inspirati in corde; 
astringitur summa suavitas sub ratione Verbi incarnati, inter nos habitantis corporaliter et reddentis se 
nobis palpabile, osculabile, amplexabile per ardentissimam caritatem, quae mentem nostram per ecstasim 
et raptum transire facit ex hoc mundo ad Patrem.» (Brevil. V, 6; V, 259b). 



 

351 
 

divino que se fundamenta a beleza: razão pela qual, ali, o deleite impelia a alma para 

além do seu objecto, na indagação do real motivo do deleite. Aqui, porém, é da relação 

directa do finito com o infinito que o deleite emerge. A beleza divina não se dá mais 

como o fundamento longínquo da semelhança entre duas criaturas, mas firma-se em 

todo o seu esplendor, envolvendo a alma num deleite supremo que não mais pergunta 

por uma realidade ou princípio ulterior, porque a igualdade entre a alma e o Criador não 

reclama nenhum terceiro termo, mas enraíza-se na própria exemplaridade de Deus, onde 

a alma individual está expressa de modo indistinto da própria essência divina. O deleite 

sensível, apesar do efectivo prazer que traz à alma, não a sacia, mas, pelo contrário, 

aguilhoa a carência que a alma de Deus sente, pelo que, perante o deleite sensível, a 

alma não estaciona como se o seu fim tivesse sido alcançado, mas, pelo contrário, 

agiliza-se na perscrutação da beleza divina que aí apenas se entremostra. Só no deleite 

espiritual e místico, que a unidade da alma com Deus acende, se sacia, de facto, a sede 

de infinito que atormenta e dinamiza a alma: precisamente aí onde a beleza não resulta 

da acomodação da imagem sensível nos confins da faculdade receptiva da alma, mas 

onde a alma se expande e se transcende a si própria na infinitude de Deus. 

Sob a luz desta beleza imensa, que transvaza as potências sensíveis e intelectivas 

da alma e aquieta toda a sua potência volitiva, o silêncio místico impõe-se23. Neste 

passo, segue Boaventura o rastro do Pseudo-Dionísio Areopagita. Procurado no interior 

de cada signo sensível ou espiritual, ao longo do itinerário, o sentido de Deus desvela-se, 

por fim, para lá de todas as expressões da sua criação e de todo o discurso com que a 

criatura racional aprendeu, através das suas manifestações, a pensá-lo e a louvá-lo. O 

silêncio a que Boaventura se refere, em linha com a filosofia pseudo-dionisiana, 

suprime, ao mesmo tempo, aquele discurso conceptual que visa circunscrever a 

Divindade inefável no interior de um nome – numa atitude de profunda humildade que 

deriva da inspecção dos limites do entendimento e da linguagem humanas – e todas as 

reivindicações do corpo e da alma, então, saciada pela união ao bem supremo. 

Como, todavia, adverte Mário Santiago de Carvalho, sendo teo-lógica, a Mística, 

que nos seus escritos finais o Pseudo-Dionísio retrata, não pode culminar no 

silenciamento de todo o discurso acerca de Deus 24 . Perante a confirmação da 

                                                 
23 «[…] imponamus silentium sollicitudinibus, concupiscentiis et phantasmatibus […].» (Itin. VII, 6; V, 
313b). Cf. PSEUDO-DIONÍSIO, De coelesti hierarchia XV, 9 (PG 3, 340b). 
24  Cf. SANTIAGO DE CARVALHO, Mário, «Estudo Complementar da Teologia Mística de 
Pseudo-Dionísio», Mediaevalia. Textos e Estudos 10 (Coimbra, 1996), pp. 80 e seguintes. 
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insuficiência da linguagem para expressar a inefabilidade da transcendência, torna-se 

imperativa, não tanto a completa demissão da palavra, mas a reinvenção de uma nova 

linguagem, adequada ao mistério e distinta, portanto, do conceito que aprisiona o 

referente e o reduz à condição de objecto de uma dada consciência pensante e discursiva. 

Contra a definição que, aplicada a Deus, a Deus impõe limites, urge a invenção de uma 

linguagem de celebração, que desafie, como o tradutor e comentador do 

Pseudo-Dionísio apontou, a correlação tradicional entre a palavra e o ser e que saiba 

hospedar, no interior dos seus signos, aquilo que transcende todos os seres. Em discurso 

de louvor culmina também a filosofia de Boaventura: a estrutura e argumentação 

escolásticas que ritmam Itinerarium mentis in Deum dão lugar, no seu sétimo capítulo, a 

uma linguagem hínica que tem por fim a exaltação do Divino na sua transcendência e 

que não teme, por isso, fazer sua a voz dos seus pares para, com eles e em uníssono, 

celebrar a Divindade. Na verdade, nenhuma outra atitude, que não a celebração e o 

louvor, parece responder melhor à experiência sublime da suma beleza. Cálculos 

matemáticos e silogismos racionais poderiam, de facto, enquadrar a experiência do belo, 

tal como ela se dá, timidamente, na floresta dos signos criados. Mas, perante a beleza 

arrebatadora que transborda os limites da sensibilidade e razão humanas, só a admiração 

e o cântico laudatório se impõem. 

Quando todos os conceitos, desejos e distracções se calam, é, de facto, a música 

eterna ou, como Boaventura aprende com Agostinho, a música “que não rouba o 

tempo”25, entoada pelas almas absolutamente deiformizadas, que se escuta. Cânticos 

harmoniosos, que reúnem as múltiplas vozes numa singular sinfonia de júbilo das almas 

e de celebração da Divindade, respondem com beleza à beleza de Deus. Por todos os 

seus escritos, o Doutor Seráfico vai semeando alusões a esta melodia que, abrindo 

espaço à transcendência, louvando-a na sua alteridade e preservando, assim, o homem 

no seu maravilhamento, como a mais sábia e ignorante26 das atitudes perante Deus, 

erige a partir de Deus uma nova palavra, verdadeiramente consonante com a realidade 

que pretende assinalar27. Na música, é a imagem sonora da luz e da beleza espirituais 

                                                 
25 «[…] quod non rapit tempus […].» (Solil. I, 4, 44; VIII, 43b; citação de AGOSTINHO, Confessionum 
X, 6, 8; CCSL 27, 159). 
26 Determinamos como ignorante esta atitude, porquanto feita da suspensão de todo o conhecimento de 
Deus que o homem alcança no seu itinerário. 
27 A título de exemplo, deixamos aqui algumas das muitas referências a esta música celestial: Solil. IV, 3, 
12 (VIII, 60a); Lign. vit. I, 4 (VIII, 72a); Lign. vit. XII, 47 (VIII, 85b); Hexaem. I, 5 (V, 330a); Tripl. via 
II, 3, 4 (VIII, 9a); Perf. vit. VIII, 7 (VIII, 126b); De donis IX, 6 (V, 500b).  
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que encontramos: pela radiância e coesão intrínseca, pela igualdade ou harmonia da 

numerosidade de timbres – todos eles sintonizados com Deus e, por isso mesmo, todos 

eles sintonizados entre si – vai Boaventura delineando os contornos desta melodia 

mística, orquestrada pela força do amor que une as almas a Deus pela transformação 

daquelas nele.  

O elogio da música como expressão desta unidade final explora, no interior da 

filosofia bonaventuriana, um lugar para a valorização das belas artes, na altura 

minoradas sob a designação de artes mecânicas. Porém, a arte musical deste grupo 

sempre se excluiu para se integrar antes na matemática, enquanto consideração dos 

números nas suas quantidades e proporções 28 . Perfilhando, deste modo, a 

preponderância da música perante todas as outras artes, que Agostinho já havia 

reconhecido, Boaventura reenvia-a para o mais eminente lugar que a alma alcança; o 

que não quer dizer que, de entre as actividades humanas que impulsionam a alma para 

Deus, Boaventura não tenha também encontrado uma função e um lugar específicos 

para as artes mecânicas, onde se inscreve, segundo o filósofo de Bagnoregio, a arte 

teatral29, mas onde se poderiam também inscrever a pintura e a escultura que, como 

todas as artes mecânicas, visam a produção de artefactos (como pinturas e esculturas)30. 

É pelo menos esse um dos esforços que se corporifica em De reductione artium ad 

Theologiam. É que, na produção do artefacto a partir do exemplar, idealizado no interior 

da mente artesã, a geração eterna do Verbo divino titubeia; e para a beleza, utilidade e 

durabilidade do artefacto, a ciência, a vontade e a perseverança do artesão são 

requeridas, do mesmo modo que o são para quem quer conformar-se a Deus; e, por, fim, 

no bem honesto, no bem útil e no bem deleitável, que o artesão perscruta quando fabrica 

a sua peça, o supremo bem, louvável, que deve ser servido, e sumamente deleitável, 

cointui-se31. 

Se quiséssemos reconduzir estes passos ao itinerário que Boaventura traçou e que 

aqui trilhámos, incluí-los-íamos talvez na primeira etapa, onde nos contornos da criação 

                                                 
28  «Secunda irradiatio intelligentiae per naturam inditae [sive mathematica] est ad considerandas 
quantitatum proportiones manifestas […].» (Hexaem. IV, 14; V, 351b). Ora, que a música se inscreve 
dentro da ciência matemática declara-se, expressamente, algumas linhas abaixo: «Haec consideratio 
mathematica est circa sex: […] aut circa numeros, ut considerantur in sonis, et sic musica […].» (Hexaem. 
IV, 15; V, 351b). 
29 Red. art. 2 (V, 319a-319b). 
30 «Per hunc modum est reperire in illuminatione artis mechanicae, cuius tota intentio versatur circa 
artificialium productionem.» (Red. art. 11; V, 322b). 
31 Red. art. 11-14 (V, 322b-323b). 
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se pressente a Trindade. Sob o ponto de vista daquele que é descrito, em Itinerarium 

mentis in Deum, como o mais raso patamar da ascensão para Deus, a consideração das 

artes mecânicas significaria, no entanto, um modo ainda mais longínquo de avistar a 

Divindade32, ao antepor à recondução da materialidade sensível à espiritualidade divina 

o movimento inverso de descida da mente artesã e do corpo que comanda à concretude 

dos seus artefactos. E por esta razão apenas, a excluímos da exposição do Itinerário da 

alma para Deus.  

À música, porém, reserva Boaventura lugar, não nas etapas inferiores do itinerário, 

nem mesmo no seus degraus intermédios, mas no estádio último, onde a alma 

inteiramente se deleita e rejubila na união com Deus e o glorifica com toda a sua energia. 

Não nos iludamos, contudo: a música de que Boaventura nos fala não é aquela que se 

compõe de números sonoros ou sonoridades sensíveis, não é sequer aquela à qual 

Agostinho dedicou páginas e páginas de correspondências e proporções matemáticas, 

mas é música desencarnada, música que não se dissipa no espaço nem se sucede no 

tempo, música que Agostinho também soube reconhecer e que suporta com a música 

que afecta os ouvidos sensíveis uma mera relação de analogia. Se a música denomina, 

com propriedade, aquela música que se escuta espiritualmente no reino de Deus, ou se 

denomina, com propriedade, aquela música que se escuta sensivelmente na caminhada 

para Deus e se apenas como símbolo designa essa música espiritual, Boaventura não 

no-lo diz. Mas, que seja símbolo dessa concórdia suprema que torna as almas 

indiscerníveis entre si e indiscerníveis de Deus, a beleza e a luz, que primordialmente se 

referem ao Divino, encarregar-se-ão de descrever, em termos próprios, essa igualdade 

da alma deiforme a Deus ou esse eterno dinamismo circular de esplendor divino e 

humana resplandecência que, ali, de tal forma simultâneos se revelam que a figura do 

círculo se dissolve na figura de um único ponto, onde não mais é possível identificar 

qualquer multiplicidade de luzes. 

.

                                                 
32 De facto, na enumeração dos lumes (tradução de Mário Santiago de Carvalho para lumen) que auxiliam 
a escalada da alma para o conhecimento de Deus, que dá início a De reductione artium ad theologiam, o 
lume do conhecimento sensível sucede ao lume da arte mecânica: Cf. Red. art. 2-3 (V, 319a-320b). 
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Pontos de chegada 

Se quisermos extrair das páginas de Boaventura uma filosofia da arte, 

encontraremos nelas matéria suficiente para a edificarmos. Procedendo deste modo, 

estaríamos sem dúvida, a ampliar o âmbito da estética bonaventuriana. Disseminado 

pelo campo de uma teoria da arte, para lá da sua constituição como filosofia do belo, o 

horizonte da estética reconheceria, é certo, um novo objecto, mas nem por isso um novo 

desenvolvimento. É que, para Boaventura – em linha com o espírito da sua época e com 

o espírito da Antiguidade clássica que o antecedeu, e no qual, muitas vezes, se 

ancorou –, a arte subalterniza-se à natureza e, à natureza, mais do que à arte, cabe o 

atributo da beleza e, por isso, a natureza, mais do que a arte, mereceu a atenção do 

nosso autor1. Tal facto não surpreende quando entre a arte e a natureza se deslinda uma 

comparação desigual entre a obra divina e a obra humana. Não obstante, o franciscano 

soube enaltecer a arte, convocando-a a título de metáfora das suas teses e exortações, e 

soube defendê-la das posições iconoclastas com o mesmo cuidado reflexivo que 

aplicara, por exemplo, ao esclarecimento do conceito de analogia2. O valor que à arte 

imputa – directamente proporcional à sua capacidade de representar Cristo e de o 

oferecer, portanto, à veneração dos fiéis – não deixa, contudo, de se constituir como 

simples derivação do valor da natureza enquanto vestígio de Deus, reacentuando, assim, 

                                                 
1 Esta tese confirma-se, em toda a sua força, nas posições de Platão, sobretudo se dermos voz à crítica que 
o filósofo desfere contra as artes na República. É certo que aqueles estudos aristotélicos que se poderiam 
inscrever no plano geral de uma estética da Antiguidade com maior pertinência se subsumiriam numa 
teoria da arte do que sob a ideia de uma filosofia do belo. No entanto, para o Estagirita, a beleza não 
determina a sua reflexão em torno da arte e, quando do belo nos fala, é na natureza que em primeiro lugar 
e preponderantemente o observa. Cf. TATARKIEWICZ, Wladislaw, Historia de seis ideas. Arte, belleza, 
forma, creatividad, mímesis, experiencia estética [Dzieje sześciu pojec], Francisco Rodríguez Martín 
(trad.), Bohdan Dziemidok (present.), Madrid, Editorial Tecnos, 19923, pp. 180-181, 183. 
2 A encarnação do Filho, ou a manifestação em corpo da Divindade, oferece, de facto, ao cristianismo, o 
fundo teórico a partir do qual legitima o papel das imagens sensíveis na representação do Divino (afinal, 
também ele feito carne): cf. Decem praec. III, 12 (V, 517a). 
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a supremacia da natureza sobre as artes. Com efeito, mesmo que às artes se estenda a 

categoria da ideia que, no interior da mente do artista, e à semelhança da ideia divina, 

modela a obra, a sua produção estará ainda (e até ao raiar do Renascimento) vinculada a 

uma actividade manual e operária, aquém da elevação das actividades intelectuais3.  

Acerca de tudo isto se emudece, em geral, o nosso estudo. Da estética reclamamos 

a sua vertente de teoria do belo e olvidamos, em consciência, a teoria da arte, que, a ser 

encontrada nos escritos bonaventurianos, para segundo plano a vemos relegada. Desde o 

princípio, de resto, assumimos o projecto de uma kalologia, porque, na verdade, é no 

movimento de definição e redefinição da beleza que a metafísica bonaventuriana se vai, 

quanto a nós, clarificando nos seus meandros e distinções, e sistematizando numa 

coerente e intrincada visão de conjunto. 

Contudo, e ainda que à beleza, em detrimento da arte, tenhamos dedicado a quase 

totalidade destas páginas, não esquecemos o esforço de comparação entre a estrutura 

dos escritos do Doutor Seráfico e a arte do seu tempo que nos orientou de início. 

Semelhante tarefa ter-nos-á conduzido, porém, menos a uma filosofia da arte do que a 

uma averiguação do ritmo e estrutura do pensamento bonaventuriano. Agora que o 

conceito de beleza já se deixou aflorar em todas as suas vertentes, poderemos, 

finalmente, dar pleno sentido aos capítulos que inauguraram o nosso estudo. Afinal, a 

beleza que fervilha sob toda a filosofia bonaventuriana dá-se também ela a ver nas 

formas literárias com as quais o filósofo franciscano a expressa. Aí, e uma vez mais, a 

beleza não trata apenas de descrever a arquitectónica concertada das obras de 

Boaventura (na sua divisão por capítulos, questões e distinções, e na proporção do todo), 

mas denota a manifestação do espírito desta filosofia na escrita sensível, ou a adequação 

perfeita desta àquela. É que, na visível arquitectura dos textos bonaventurianos, o 

universo coeso e unificado na ideia divina, de que o autor nos fala, resplandece, 

oferecendo-se assim ao leitor que queira ascender da grafia à semântica. Ora, como 

onde há esplendor há beleza – porque, no esplendor, uma adequação à fonte esplendente 

se divisa –, aí onde o espírito de uma filosofia transparece numa forma que 

perfeitamente lhe convém – porque em som e desenho repete a ordem invisível do seu 

pensar –, a forma embeleza-se.  

Com efeito, a beleza dos textos bonaventurianos encadeia-se, na perfeição, na 

beleza da criação que Boaventura celebra e esta na beleza do Divino que o filósofo 
                                                 
3 CASTELNUOVO, Enrico, «L’Artiste», L’homme médiéval, Jacques Le Goff (éd.), Paris, Éditions du 
Seuil, 1989, pp. 233-266. 
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desde sempre reconheceu. Na verdade, é o belo que parece articular, não apenas a sua 

escrita com a sua filosofia, mas, ao mesmo tempo, todos os domínios da sua metafísica: 

o mundo, o homem e Deus. E, se a beleza dá conta do complexo de relações que os une 

entre si, na luz, desvela-se o dinamismo que os atravessa e que, atravessando-os, os põe 

em relação e que, relacionando-os, se vai legando como beleza. As muitas páginas que 

aqui se congeminaram, nestas três linhas se condensam. A beleza é bem uma herança da 

luz que, ao manifestar-se, imprime beleza à manifestação. Nesse sentido decifrou 

Boaventura a Trindade: a beleza do Filho fizera-se correlativa do seu carácter imagético 

e da sua consequente capacidade de manifestar o Pai, constituindo-se como esplendor 

da luz paterna e primordial. Do mesmo modo se consagrou a beleza de todas as criaturas, 

ditas belas na medida do que nelas reluz da luminosidade exemplar do Divino. E é 

também a luz divina e a luminosidade das criaturas que vem inscrever-se na alma 

humana, inspirando nela um profundo sentimento de beleza que a fará, em primeiro 

lugar, elevar-se a Deus e, por fim, extasiar-se perante a suprema beleza divina. A 

unidade do mundo com Deus, que no mundo se expressa, diz-se então beleza; tal como 

se diz beleza a unidade gradual da alma com Deus, que na alma se expressa e que pela 

alma se deixa gradualmente assemelhar. A própria unidade do mundo com a alma, que 

Boaventura desenha, nomeadamente, nos dois primeiros capítulos de Itinerarium mentis 

in Deum, se explica nos termos de uma beleza. Em rigor, o sentimento de beleza não 

irrompe senão da percepção dessa clara harmonia entre a alma e o mundo, que deriva, 

afinal, do facto de ambos se fazerem expressões simultâneas de uma mesma realidade. 

A estrutura ontológica do universo bonaventuriano encontra-se, na sua totalidade, 

referida a uma certa categoria de relação, que nem sempre institui dependência ou 

subalternidade dos termos que envolve. A doutrina da Trindade oferece, de resto, a 

ocasião certa para o alargamento da categoria da relação até ao âmago da própria 

Divindade que, deste modo, se dá a pensar numa pluralidade de relações de origem que 

vem diferenciar o princípio primordial do Verbo por ele expressado e do Amor de 

ambos exalado. Por sua vez, é a constante relação a Deus que, na criatura, a sustém no 

seu ser e na sua configuração, enquanto que na criatura racional, em particular, a relação 

a Deus se lhe acrescenta como princípio de aperfeiçoamento e como modelo 

prospectivo ao qual livremente se pode referir. Em relação se cruzam, também, o 

homem e o mundo, numa convivência que não supõe, é certo, o regime de causalidade 

(eficiente, formal ou final) – com o qual Deus sempre se põe na relação com as suas 

criaturas –, mas que nem por isso deixa de ser determinante do homem e do mundo 
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quanto às suas íntimas vocações. Neste encontro, o mundo, enquanto vestígio matérico 

do Divino, revivifica-se espiritualmente na interpretação que o homem dele faz e 

consuma, desta feita, a sua natureza significante; e o homem, interiorizando do mundo o 

que a ele se adequa e desvelando nessa adequação o rastro desse padrão no qual mundo 

e homem se alinham, impulsiona-se para Deus como lugar da sua própria verdade e 

sentido último da sua vida. No esquema profícuo das relações, Boaventura não esquece 

aquelas que, abandonando o vínculo entre regiões ônticas, tratam de dinamizar a 

natureza interna do sujeito relacional. Isso mesmo se depreendera no interior da 

Divindade trinitária. E, na alma, análogo dinamismo entrevê Boaventura, porque, na 

alma, não apenas a relação de si com o corpo está animando o composto humano, como 

a relação de si a si, ou entre as suas faculdades intrínsecas e dons divinos apropriados, 

está alçando a alma para Deus. O que, então, aqui descrevemos como uma 

omnipresença da categoria da relação traduz-se, em específica linguagem 

bonaventuriana, numa profusa circulação de luz que, no seu dinamismo, vai gerando 

múltiplas manifestações, e, na sua natural uniformidade, as vai unindo a todas, na 

medida em que a todas concede o seu brilho ou imagem. De facto, quando, na história 

da filosofia, a luz cair na imprecisão da metáfora, a relação poderá vir, de certo modo, 

em sua substituição, embora a dimensão difusiva e dinâmica daquela nesta se esbata. 

Simultaneamente uniforme e difusiva, a luz permite, com efeito, conceber uma 

afinidade ou até igualdade, dentro da diferença que vai semeando à sua passagem. Ora, 

a categoria da relação trata precisamente de articular pólos diferenciados debaixo de 

uma afinidade, seja ela de substância (no caso das relações intrínsecas do Divino e da 

alma), seja ela de analogia (no caso das relações entre Deus e as suas criaturas, racionais 

ou sensíveis). A estrutura que, deste modo, a luz-relação erige revela-se como beleza 

que, em verdade, designa uma igualdade numerosa, ou seja, uma comunidade de 

diferentes conciliados entre si, numa união essencial ou numa unidade exemplar. E tão 

extenso seria, por conseguinte, o domínio da beleza, quanto o domínio dessa luz que, 

primordialmente divina, se desdobra, própria ou analogicamente, por todas as esferas do 

ser. 

De luz e beleza se tece, então, toda a metafísica bonaventuriana que atrás 

especificámos nos seus pólos – Deus, homem e mundo –, mas que o filósofo medieval 

prefere analisar nos seus três dinamismos: emanação, exemplarismo e conversão. A 

cada um dos momentos deste compasso ternário dedicámos nós uma parte específica do 

nosso estudo, e em todos eles procurámos desvendar o dinamismo da luz que aí se 
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activa, e a beleza que aí se vem instalar e estruturar os elementos emergentes do 

dinamismo. Na emanação intradivina, a difusividade da luz vem informar a posição da 

Trindade de pessoas no interior da essência divina, que o mesmo é dizer, vem informar 

a emergência da pluralidade na unidade que, assim, se consagra como beleza. O 

exemplarismo divino, que classifica a relação de Deus com a criatura nos termos de 

uma causalidade formal, faz derivar do conceito de luz a sua dimensão manifestativa e 

dá a pensar a revelação de Deus no seio da criação que, deste modo, se diz bela na 

medida da sua conformidade ao Divino. A conversão retrata-se, por fim, nos termos de 

uma resplandecência que devolve à fonte o brilho espargido, num sentido ascendente 

protagonizado pela alma que se vai embelezando pela sua progressiva assimilação ao 

princípio luzidio.  

A beleza, e a luz que a está constantemente fundando, vai deste modo escandindo 

os percursos da metafísica bonaventuriana, constituindo-se mais como categoria 

metafísica do que estética, mais como natureza espiritual do que sensível, e mais como 

esquema transversal do pensar bonaventuriano do que como critério estável do gosto ou 

do deleite. Não quer isto dizer que a beleza não possa revestir-se a si própria de um 

carácter estético, sensível e normativo do deleite. A versatilidade que o conceito de 

beleza aufere no âmbito da filosofia do Doutor Seráfico leva-o, de facto, a subsumir na 

sua extensão semântica uma diversidade de sentidos que se deixam conformar a 

diferentes realidades e a diferentes pontos de vista sobre uma mesma realidade.  

Colhendo de Agostinho a definição de beleza como aequalitas numerosa, 

Boaventura soube ampliar o conceito para lá da clássica teoria da proporção, por forma 

a abarcar a ideia de uma manifestação ou de uma consonância entre representação e 

representado, e a tese subjectiva do sentimento do belo como simetria entre sujeito e 

objecto. Individualmente consideradas, cada uma das vertentes do conceito de beleza 

que Boaventura conjuga na sua estética poderá não ter neste autor a sua originalidade, 

mas a amplitude que o autor incute no conceito e, por conseguinte, a aplicabilidade que 

o conceito alcança em todas as áreas da sua metafísica, a par da unidade que lhe confere, 

ao reunir todos os seus sentidos na fórmula agostiniana da aequalitas numerosa, 

constituem para o filósofo um traço distintivo e uma razão para se deixar inscrever na 

história da filosofia do belo.  
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É verdade que a tese que coloca a beleza do lado da proporção remonta às 

formulações do pitagorismo, de que Platão se tornou, a este respeito, seguidor4. E, ainda 

que os pitagóricos tivessem restringido a proporção à relação numérica dos sons, o 

discípulo de Sócrates reenvia-a, de imediato, à totalidade dos corpos (e não apenas dos 

sons) ritmados que se mostram pelo número e pela ordem. Boaventura depressa 

subscreveria a posição platónica, mas eis que, maravilhado com a descoberta do número 

no interior da Divindade, trata de fazer mergulhar a teoria da proporção no cerne da 

mais espiritual e eminente realidade. A espiritualidade da beleza, porém, já Platão a 

havia pensado, concedendo-lhe lugar no conjunto das ideias. Contudo, ao fazê-lo, Platão 

abandona a teoria da proporção e renega da ideia de belo qualquer ordem ou número. 

Boaventura, pelo contrário, adapta a teoria da proporção para a correlacionar com a 

ordem e o número, nos quais as pessoas divinas se conjugam.  

Pode ainda pensar-se que, à luz da teoria platónica da participação, o belo 

resultaria já, para o filósofo grego, da conformação da representação ao representado, 

ou, segundo a nomenclatura exigida neste contexto, da consonância entre a cópia e o 

exemplar. Afinal, são belas as coisas que imitam a ideia de belo. Deste ponto não se 

desviaria Boaventura um milímetro, reconhecendo pois na beleza do mundo o vestígio 

sensível da beleza de Deus. Para lá de Platão, no entanto, Boaventura adianta um passo: 

é que, se, para Platão, a beleza da cópia se encontra na inteira dependência da beleza do 

seu exemplar, Boaventura confia na beleza intrínseca da imagem, que se deixaria medir 

pela sua própria capacidade de representar o modelo, e não pelo grau de beleza do 

modelo. No mesmo tempo e no mesmo esquema de raciocínio, fundaria Tomás de 

Aquino uma das suas acepções de beleza, que se deixaria perfeitamente aplicar à beleza 

da segunda pessoa da Trindade enquanto imagem irrepreensível da primeira pessoa5. A 

harmonia entre modelo e imagem, da qual Boaventura faz ressaltar também o princípio 

de uma igualdade numerosa, inscreve-se, contudo, naquela teoria ancestral que define o 

belo enquanto esplendor e que se solidifica desde os tratados plotinianos, 

ramificando-se, em múltiplas ressonâncias, pelas obras de Agostinho, do 

Pseudo-Dionísio e de Alberto Magno. Como adequação ao modelo, a beleza da 

representação procede, em rigor, da sua capacidade de o manifestar. Portanto, uma vez 

que o modelo é luz que sobre múltiplas cópias incide para com a sua luz as configurar, 

                                                 
4 Cf. TATARKIEWICZ, Wladislaw, Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, 
experiencia estética, pp. 157-158. 
5 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I, q. 39, a. 8 (IV, 409a). 
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as cópias espelham o seu modelo enquanto esplendor e este esplendor não designa, 

então, senão a manifestação do exemplar na cópia. É certo que a inclusão da claridade 

no cerne das teorias da beleza correspondeu, muitas vezes, a um critério sensível de 

identificação de belos objectos que haveria, por exemplo, de sancionar a beleza do ouro 

ou do sol em função do seu brilho visível. Mas, para quem, como Boaventura, o 

esplendor significa, em primeira mão, o rastro de uma luz incorpórea, a estética da luz 

enquadrar-se-á melhor no horizonte espiritual de uma estética da expressão (que da 

relação da expressão ao expressado extrai sentido) do que nos limites de uma norma 

objectiva para a caracterização da beleza sensível. 

Um breve relance sobre as crónicas do pensamento estético que se encaminhou 

até Boaventura poderia ainda fazer parecer que a dimensão subjectiva que Boaventura 

insufla no conceito de beleza constitui um momento inaugural das teorias subjectivistas 

do belo que, com o tempo, viriam a tornar-se dominantes na área da estética. Porém, 

nem o carácter subjectivo do belo (que nasce da apreensão pela alma de objectos a ela 

adequados) é, à sua época, inédito, nem a subjectividade com que Boaventura reveste o 

seu conceito de beleza consagra verdadeiramente uma teoria subjectivista da beleza. De 

facto, a tese que implanta a beleza no sentimento do sujeito que a contempla fora já 

adiantada por Basílio de Cesareia, no séc. IV, fazendo corresponder a beleza à relação 

proporcionada entre as partes de um objecto e o órgão sensitivo do sujeito6. Aliás, desde 

o momento em que o conceito de euritmia [εὐρυθμία] deu entrada no vocabulário da 

kalologia, o pólo subjectivo da beleza foi sendo contemplado, porque, diferentemente 

do ritmo, não consagra a simetria dos corpos, mas a sua adaptação ao homem que os 

experiencia. Nestes termos se posiciona, de facto, Pistias, o vendedor de couraças que, 

respondendo às interpelações de Sócrates, descobre a proporção, não entre as partes de 

um objecto, mas na relação do objecto com o seu sujeito7, e, mais tarde, Proclo, que, a 

partir de Euclides, articula com a teoria da proporção um cuidado estudo sobre a óptica8. 

A tese vingaria, sobretudo, no círculo de arquitectos – como Vitrúvio, disposto a 

sacrificar, nas suas obras, uma certa proporção objectiva em prol de uma adequação da 

                                                 
6 BASÍLIO DE CESAREIA, Liber de Spiritu Sancto XVIII, 44 (PG 32, 149c). 
7 XENOFONTE, Commentarii III, 10, 10; in XENOPHONTIS, Commentarii, Walther Gilbert (recogn.), 
Lipsiae, B. G. Teubner, 1897, p. 98. 
8 PROCLO, In Euclidis librum I, prol. 1; in PROCLI DIADOCHI, Primum Euclidis Elementorum Librum. 
Commentarii, Godofredi Friedlein (recogn.), Lipsiae, B. G. Teubner, 1873, p 40.  
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ordem numérica do objecto aos sentidos humanos, enredando o belo na impressão 

sensitiva, mais do que na simetria das partes9. 

Por outro lado, o subjectivismo de Boaventura não perde ainda o seu suporte 

objectivo, pois que a beleza que a alma sente depende ainda de um padrão ou princípio 

que, pressentido em si, em si não se deixa encerrar, mas objectiva-se numa realidade 

superior e transcendente – Deus – que garante a universalidade e objectividade do seu 

sentimento do belo. Neste sentido, Boaventura limita-se a repetir com Agostinho e 

Tomás de Aquino, a máxima “o belo deleita”. Mas, o belo deleita porque é belo e não é 

belo porque deleita: razão pela qual a beleza se perpetua, na filosofia do franciscano, 

como qualidade do objecto (que no sujeito promove um deleite), e não como resultado 

puro de uma experiência subjectiva. 

Ainda assim, Tatarkiewicz insiste em incluir Boaventura neste capítulo da história 

da estética, em virtude da descrição pormenorizada que, em Itinerarium mentis in Deum, 

nos oferece da experiência da beleza sensível, na sua triplicidade de actos: apreensão, 

deleitação e dijudicação 10 . Com efeito, o homem move-se, no pensamento 

bonaventuriano, como uma caixa de ressonância onde todo o ritmo e proporção do 

mundo se interioriza e se encadeia no ritmo e proporção da alma, expressando assim, 

em síntese, a unidade perfeita de Deus. Apreensão, deleitação e dijudicação, os gestos 

humanos através dos quais a alma desvenda e vive a beleza do mundo dão conta, não 

apenas da experiência estética, mas de uma experiência religiosa, pelo inquietante 

pressentimento do Divino. Uma vez mais se atesta como a questão do belo por inteiro se 

absorve na pergunta pelo fundamento do homem e da realidade que habita. Por isso 

mesmo, a teoria do belo que Boaventura modela deveria registar-se, não apenas no 

curso da proto-história da disciplina que Baumgarten viria, em definitivo, a denominar 

“estética”11, mas também na história das questões da própria metafísica a que o belo 

procura dar resposta. 

Decerto que o conceito de beleza que Boaventura traz a lume se emancipa do 

carácter sensível que a estética, enquanto filosofia do conhecimento sensível, se 

                                                 
9 VITRÚVIO, De architectura III, 3, 11-13; in VITRUVII, De architectura libri decem, Valentinus Rose 
(ed.), Lipsiae, Aedibus B. G. Teubneri, 1899, pp. 72-73.  
10  TATARKIEWICZ, Wladislaw, History of Aesthetics II. Medieval Aesthetics [Historia Estetyki. 
Estetyka Średniowieczna], Cyril Barret (ed.), R. M. Montgomery (transl.), Bristol / Sterling, Thoemes 
Press, 19992, p. 298. 
11 BAUMGARTEN, Alexander Gottlieb, Aesthetika I, 1, 1, § 14-§ 20; in BAUMGARTEN, Alexander, 
Ästhetik I, Dagmar Mirbach (Hrsg.), Hamburg, Feliz Meiner Verlag, 2007, pp. 20-22. 
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esforçou por lhe conferir, estabelecendo-se, assim, não apenas previamente à estética, 

mas à margem da estética. Boaventura foi, porém, capaz de reconhecer ao sensível uma 

beleza própria, que não se edifica como mero simulacro da beleza inteligível, mas que 

assenta na sua capacidade intrínseca de exprimir o Divino. Quer isto dizer que, em 

momento algum, a beleza bonaventuriana perde a sua referência ao espírito, mas 

torna-se, isso sim, sensível quando, no sensível, o espírito resplandece. Desta forma 

escaparia o nosso filósofo ao pessimismo de um Tertuliano, que teria visto no belo a 

distracção mundana semeada pelo mal12. Contudo, ao escapar, Boaventura não trataria 

de abrigar o belo numa pura dimensão espiritual (ainda que nessa dimensão decida 

acomodar o sentido primordial da beleza), permitindo que o conceito viesse qualificar, 

com propriedade, a natureza: aquela que, nos seus ritmos e harmoniosas disposições 

manifesta, no tempo e no espaço, a Divindade criadora. Além disso, e recusando 

embora a posição de Tertuliano, a teoria bonaventuriana do belo deixa-se repetidamente 

atormentar por esse pessimismo ou pelo travão que a beleza sensível pode suscitar no 

curso do itinerário da mente para Deus, quando, a partir da beleza sensível, não se 

ascenda ao Divino que nela se desvela. 

A coordenação de posturas divergentes – como aquela que concede à beleza 

sensível o valor de representação de Deus e aquela que desconfia da beleza enquanto 

desvio do bem –, bem como a conjugação de diferentes leituras do belo, colhidas da 

tradição, compõem o método segundo o qual Boaventura urdiu a sua própria filosofia da 

beleza. Longe de incorrer num sincretismo avulso, o autor soube receber e conciliar 

toda a multiplicidade de visões do belo debaixo do conceito agostiniano da aequalitas 

numerosa. Com isto, reformulou-o e acrescentou-lhe amplitude. E se, por um lado, a 

extensão que o conceito de igualdade numerosa alcança nas mãos de Boaventura 

poderia ser motivo suficiente para acusar o conceito de imprecisão, por outro, dota-o de 

uma tremenda versatilidade e riqueza. Uma suposta crítica de imprecisão não poderia, 

aliás, deixar de falhar o seu alvo, porque ainda que o conceito de igualdade numerosa 

seja tão vasto que se torna capaz de subsumir experiências e factos tão diversos, 

Boaventura trata de o especificar em cada contexto da sua utilização. E com efeito, tão 

fecunda a ideia de beleza se mostra na filosofia do autor que ela consegue 

metamorfosear-se de contexto em contexto para significar, com rigor, a estrutura de 

                                                 
12 TERTULIANO, De cultu feminarum II, 3 (PL 1, 1433b-1434b). 
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cada região ôntica e a unidade dinâmica, porque relacional, de toda a metafísica 

bonaventuriana. 

Na verdade, e confirmando a tese do exemplarismo como pedra-de-toque de toda 

a arquitectura do pensamento do Doutor Seráfico, uma teoria da beleza vem nela 

subentender-se e explicitá-la. O exemplarismo está, de facto, não apenas fundando a 

compreensão do mundo e do homem, entendidos enquanto rastros do Divino, mas 

permitindo a própria indagação do princípio da realidade, porque, aliás, se pelo mundo e 

pelo homem não se entendesse um certo vestígio ou imagem e semelhança do seu 

princípio, este permaneceria oculto e, nesse sentido, imperscrutável. Quando, portanto, 

Boaventura define a metafísica pelos três dinamismos que a constituem – emanação 

(intradivina), exemplarismo e conversão – é no termo médio que põe a tónica e é no 

termo médio que reconhece a condição de possibilidade das demais investigações 

metafísicas. Afinal, o que a Deus pertence – nomeadamente, a emanação das suas 

pessoas trinitárias – por via do mundo e da alma se dá a conhecer, e isto porque, 

justamente, Deus se exprime como exemplar por toda a sua criação. Por seu turno, a 

conversão do homem a Deus, da exemplaridade divina depende, sem a qual o homem 

não poderia traçar caminho para Deus, lançado que estaria na fractura inaugurada pela 

criação ex nihilo. Ora, visto que a beleza é, para Boaventura, o ritmo da relação do 

fundado ao fundamento, ou seja, do vestígio e da imagem à causa exemplar, ela 

consigna, por assim dizer, a chave do exemplarismo bonaventuriano e, por esta via, a 

chave de toda a sua metafísica, na medida em que toda a incursão pelo primeiro 

princípio deflui da percepção da beleza do mundo e da alma, ou seja, da apreensão da 

semelhança que mundo e alma possuem relativamente a Deus. 

Como estrutura de relação (entre as pessoas divinas, entre Deus e a criação, e 

entre o homem e as demais criaturas, entre as diferentes partes da criação inteira e as 

diferentes partes de cada criatura), a igualdade numerosa – pela qual Boaventura define 

o seu conceito de beleza, em todas as suas vertentes – subtrai-se do carácter normativo a 

que as teorias da proporção o votaram, sob a ideia de que aquilo que revela proporção é 

belo, ou para que algo seja belo é necessário que seja bem proporcionado. Na filosofia 

de Boaventura, a beleza não se põe como regra à qual o bom gosto obedece ou como 

critério rígido de identificação das coisas belas. Em verdade, ainda que o conceito de 

igualdade numerosa traga à memória um cânone de beleza associado à simetria e à 

ordenação, o franciscano trata de o alimentar com o ponto de vista de uma estética da 

luz. Com ela, porém, não se limita a valorizar o brilho e a claridade dos corpos, mas o 



 

367 
 

esplendor do Divino nas suas manifestações. Em todo o caso, importa menos a 

instituição de uma lei que decrete o belo do que a auscultação de uma tremenda 

harmonia que deleita e que lança a alma na demanda da unidade que a ritma e acende. 

A resposta ao que o belo é tem assim, como sentido último, a pergunta pelo 

fundamento de todo o ser, e é de resto por isso que surpreendemos nas obras do Doutor 

Seráfico, não o presságio de uma estética autónoma, mas a consagração plena de uma 

metafísica estética. Ao esvaziar-se de um carácter normativo, o conceito de beleza não 

perde valência. Pelo contrário, a sua valência vê-se ampliada, porque não constrangida a 

um paradigma de gosto. Deste modo, o conceito de beleza evolui de um sentido 

restritivo para um esquema que abarca e dá coesão a todo o edifício do pensamento 

bonaventuriano. Um pouco à maneira da coincidência dos opostos que Ewert Cousins 

desvela em toda a filosofia do Doutor Seráfico, desvendamos nós o princípio da beleza 

como a lógica formal, ou o esquema de pensamento, à qual se conformam todas as 

soluções que o autor encontra para as suas questões13. A vantagem da nossa sobre a sua 

leitura, dissemo-lo já, é que a nossa interpretação se deixa relevar dos próprios textos 

bonaventurianos, e não se faz derivar de uma leitura anacrónica que se robustece a partir 

das teorias subsequentes de um Nicolau de Cusa.  

Elevada a esquema metafísico, para lá de um simples critério de valorização do 

real, a beleza concorre para resolver a primordial questão filosófica do uno e do 

múltiplo, que já Heraclito e Parménides haviam tomado em mãos, e na qual se joga, 

afinal, tanto a concepção bonaventuriana do Divino quanto a natureza da criação e a 

recondução do homem para Deus. E, precisamente porque se formula como esquema de 

pensamento e não como regra específica de determinação de algo como belo, o 

princípio da aequalitas numerosa – do qual Boaventura se apropria, modelando-o à 

medida do seu pensamento – escaparia, porventura, à corrosão do tempo, dando-se a 

pensar nos passos que a história da filosofia haveria de traçar para si. Quando, pois, 

vários séculos mais tarde, Charles Perrault viria a denunciar o carácter convencional, e 

não objectivo, da beleza das proporções14, o princípio da igualdade numerosa, tal como 

Boaventura o refundiu, poderia ter permanecido a salvo, porque depurado, na sua 

reformulação, de uma referência estreita à concretude das proporções matemáticas. De 

                                                 
13 Cf. supra pp. 170 e ss.. 
14 «[…] leur beauté [la beauté des proportions] n’est fondée que sur la convention des hommes et sur 
l’accoutumance.» (PERRAULT, Charles, Parallèle des Anciens et des Modernes en ce qui regarde les 
arts et les sciences I, Paris, 1692, p. 138). 



 

368 
 

qualquer forma, a circunscrição da beleza da proporção a um determinado paradigma de 

gosto não deixa de ser estranha à durabilidade das teorias da proporção, que, por isso 

mesmo, Tatarkiewicz reúne sob o epíteto da “Grande Teoria”, uma vez que vingaram, 

segundo o historiador, ao longo de dois mil anos15. Mas, como dizíamos, mesmo que a 

valorização da proporção se encontre histórica e culturalmente balizada, a igualdade 

numerosa, com a qual Boaventura define a beleza, tem como horizonte um universo 

mais vasto de relações, que em muito transcende a simples concertação numérica de 

matérias. É, pois, o carácter metafísico da sua beleza que, defendemos, poderia ter-se 

feito presente nos séculos subsequentes. Mas, a possibilidade que a filosofia 

bonaventuriana do belo, quanto a nós, abre ao porvir, a história, de algum modo, a 

fechou. E a verdade é que, embora múltiplas ideias da sua estética viessem a ressoar no 

futuro, o seu nome terá sido, neste contexto, omitido. Por um lado, o fulgor inovador e 

escolástico do seu contemporâneo Tomás de Aquino ofuscou um Boaventura que se 

confessara verdadeiro continuador do neoplatonismo agostiniano. Por outro lado, as 

alusões que foram sendo feitas a teses que Boaventura subscreveu, ficaram, com justiça, 

imputadas às próprias fontes das quais o nosso autor as colheu. Isso não deveria, no 

entanto, impedir-nos de tentar auscultar na história do conceito de beleza os lugares de 

confluência e confronto com a definição bonaventuriana do belo, tanto mais que a sua 

versatilidade e a sua natureza diagramática a tornam propícia a metamorfoses e 

adaptações a novos contextos e a novas mundividências. 

Findas as páginas que procuraram, a partir das obras do Doutor Seráfico, 

materializar o conceito de beleza nas suas múltiplas acepções e nos seus diversos 

referentes, deparamo-nos com um novo e fecundo campo de investigação e reflexão, 

que exigiria de nós um fôlego não menor do que aquele que nos foi requerido para a 

tarefa até agora empreendida. Não sendo este, porém, o lugar da apreciação 

pormenorizada do futuro efectivo e possível que a teoria da beleza de Boaventura 

conheceu ou poderia ter conhecido, resta-nos semear alguns pontos de partida para 

novas incursões que possam confirmar a pertinência de um tal projecto. 

 

                                                 
15 Cf. TATARKIEWICZ, Wladislaw, Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, 
experiencia estética, pp. 157-169. 
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Pontos de partida 

Ainda que Boaventura não tenha colhido, no domínio da estética, uma legião de 

discípulos, a sua filosofia não foi indiferente, por exemplo, a uma das peças artísticas 

mais relevantes da sua época: La Divina Commedia de Dante. Aqui, de facto, traduz-se 

em poema e imagem narrativa a metafísica da luz e o itinerário humano que se vão 

explanando nas asserções e argumentos que compõem os escritos do filósofo.  

Com efeito, a hierarquia que se desenha desde a sombra à suprema luz divina 

parece reverberar naquela que se inicia numa “selva oscura” – por onde “sombras” (ou 

almas sombrias) deambulam –, que progride pela claridade tímida de um Purgatório – 

onde as sombras não mais resistem ao fluxo da luz –, e que culmina no sumo esplendor 

do Paraíso – onde as “luzes” (ou almas luzidias) resplandecem a suprema luminosidade 

divina. As personagens de Dante dispõem-se, portanto, nesta imensa escala ontológica, 

que partilha com a de Boaventura algum do seu sentido e algum do seu imaginário, na 

medida em que, unificada sob um único fluxo de luz divina, se diferencia, nos seus 

patamares, pela gradação da luminosidade que as criaturas conseguem espelhar. A voz 

bonaventuriana, não apenas se entoa nos versos onde o próprio Boaventura, como 

personagem, nos fala16, mas sussurra por todos os Cantos dessa grandiosa enciclopédia 

de luz, que se desenvolve desde a escuridão à luz suprema, e se organiza segundo uma 

gradação de crescente luminosidade17. 

A presença de Boaventura no mundo das artes, no qual a literatura 

incontornavelmente se integra, fica, assim, documentada através de um dos seus mais 

belos e significativos frutos. Esta comunhão do espírito da filosofia de Boaventura com 

as artes do seu tempo fizera-se já sentir na própria arquitectura e pintura medievais, tal 

                                                 
16 Par. XII. Curiosamente, não é nas palavras da personagem de Boaventura que a sua filosofia em pleno 
se deixa ler. Com efeito, Dante baralha as vozes de Boaventura e Tomás de Aquino, imputando a um as 
teorias do outro e imputando aos dois as visões dos seus oponentes em vida. Um artifício que resulta na 
configuração da união das almas promovida pela unidade do Divino, perante a qual, as divergências de 
discursos e de perspectivas se tornam, em última instância, obsoletas. 
17 Sobre a afinidade teórica entre Boaventura e Dante, cf. BISOGNO, Eugenio, S. Bonaventura e Dante: 
studii, Milano, Cogliati, 1899; JALLONGHI, Ernesto, Il misticismo bonaventuriano nella Divina 
commedia, Città di Castello, Società anonima tip. Leonardo da Vinci, 1935; OTTAVIANI, Didier, La 
philosophie de la lumière chez Dante, Honoré Champion, Paris, 2004 ; BOTTAGISIO, Tito, Il Limbo 
dantesco. Studi filosofici e letterari, Padova, Tipografia e letterarii Antoniana, 1898; DI VONA, Piero, 
«Dante filosofo e san Bonaventura», Miscellanea Francescana 84 (Roma, 1984), pp. 3-19; HAGMAN, 
Edward, «Dante's Vision of God: The End of the Itinerarium Mentis», Dante Studies 106 (New York, 
1988), pp. 1-20; VERGINEO, Gianni, «Il misticismo di S. Bonaventura nel Paradiso dantesco», Incontri 
Bonaventuriani 3 (Montecalvo Irpino, 1967), pp. 15-36. 
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como mostrámos nos capítulos inaugurais deste trabalho, sem que aí, no entanto, 

tenhamos deduzido uma cabal relação causal entre a filosofia bonaventuriana e as artes 

(belas) da Idade Média, até porque, na altura em que Boaventura começa a pregar e a 

redigir as suas teses, as catedrais e os painéis que na sua filosofia pareciam inspirar-se 

seguiam já o seu rumo espiritual18. É de assinalar, porém, a perfeita afinidade entre um 

pensamento que fez da luz o objecto privilegiado de reflexão e uma arte que procurou, 

nos seus elementos arquitectónicos, na escolha dos materiais (como o vidro e as pedras 

preciosas) e na escolha das cores (no caso da pintura), convocar a presença e o fluxo da 

luz solar. Ao aprendermos, com Boaventura, que a Divindade é, propriamente, luz, 

reconhecemos na construção das grandes catedrais góticas – permeáveis à entrada da 

luz – e nas iluminuras – reflectindo nos seus dourados e na vivacidade dos seus 

cromatismos a luz que as ilumina – o esforço de presentificar simbolicamente a 

Divindade e de torná-la assim próxima do homem que as contempla. Neste sentido, 

converter-se-ia a obra de arte em obra teológica, ou seja, obra que se erige como 

expressão capaz de dizer o Divino. À sua maneira, a catedral diz o mesmo que 

Boaventura, isto é, que Deus é luz, porque, se a catedral gótica consegue, de facto, 

exprimir o Divino, é porque a sua matéria própria não é senão a luz que a atravessa, 

constituindo todos os seus pilares e abóbadas meros dispositivos de invocação e 

modelação da luminosidade. Como espaço teológico, como lugar, pois, onde Deus se 

diz e onde Deus simbolicamente habita, a catedral gótica inauguraria um espaço 

religioso por excelência, assumindo a função de religar o homem – inundado pela luz 

solar que perpassa o templo – à espiritual luz do Divino, que se deixaria significar pela 

luz solar. No trajecto da luz solar à luz divina que a catedral gótica promove junto do 

                                                 
18  Anne Derbes insiste, de facto, na existência de uma relação de influência entre a apologia 
bonaventuriana da pobreza e a iconografia da paixão de Cristo, nomeadamente no que diz respeito às 
primeiras representações da nudez, ainda encoberta, porém, de panejamentos translúcidos. Henry Thode, 
por seu turno, diz-nos que as representações da vida de São Francisco, como as que se encontram na 
Basílica de São Francisco, em Assis, traduzem linearmente em imagem a biografia que o Doutor Seráfico 
do Santo registou: cf. DERBES, Anne, Picturing the passion in late medieval Italy. Narrative painting, 
franciscan ideologies, and the Levant, Cambridge / New York / Melbourne, Cambridge University Press, 
1996; THODE, Henry, Franz von Assisi und die Anfange der Kunst der Renaissance in Italien, Wien, 
Phaidon, 19342. Afirmar, contudo, uma efectiva influência da filosofia de Boaventura nos 
desenvolvimentos artísticos da Idade Média é demasiadamente arriscado, visto que, tal como comprovam 
os escritos do Abade Suger, em pleno século XII – aquando das obras de remodelação da Abadia de 
Saint-Denis, que viriam a consagrar o nascimento do Gótico –, é sob a influência directa e confessa do 
Pseudo-Dionísio que a metafísica da luz, que Boaventura só mais tarde viria a subscrever e reescrever, 
vem incorporar-se na arquitectura e pintura medievais. É por isso que, neste contexto, nos limitamos a 
assinalar uma comunhão de Boaventura com o espírito do seu tempo, em vez de concebermos, de forma 
peremptória, uma intervenção directa da filosofia bonaventuriana no mundo das artes: cf. Abbot Suger on 
the Abbey Church of St.-Denis and its art treasures, Erwin Panofsky (ed. and transl.), Princeton / Oxford, 
Princeton University Press, 19792. 
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crente, uma vez mais se surpreende a continuidade entre a arte medieval e a filosofia de 

Boaventura, para a qual o sensível será sempre trampolim para a perscrutação de Deus. 

Não é pois apenas sob a alçada da filosofia que a experiência estética se transfigurou 

num movimento de religação com o Divino – as próprias artes, ao longo da Idade 

Média, se encarregaram de fazer cumprir esse desígnio. 

Mas, uma vez que a orientação da nossa tese se veio desviando da filosofia da arte 

para se embrenhar, por inteiro, numa filosofia do belo, não é ainda este o filão que 

pretendemos explorar, por forma a reinscrever as posições de Boaventura nos problemas 

que o percurso da estética foi reclamando para si ao longo dos tempos. 

 

Beleza subjectiva 

Ora, das grandes transformações que Tatarkiewicz assinalou (não sem recuos nem 

prenúncios) na história da estética, ressalta a prosperidade de uma teoria subjectiva do 

belo que, a par ou contra uma teoria da beleza objectiva, se foi tornando dominante, mas 

não exclusiva, a partir do século XVIII19. Filosoficamente desenvolvida por autores 

como Hutcheson, Hume e Burke, a tese da beleza subjectiva adquire com Kant pleno 

fôlego filosófico e plena distinção, integrando-se no edifício total do seu sistema de 

pensamento e convertendo-se, desde então, em marco incontornável da história da 

estética. Com Kant, porém, a beleza que se retira do objecto, como sua qualidade 

intrínseca, e se faz mergulhar no sentimento do sujeito (sentimento, por conseguinte, 

subjectivo) não perde, por via desse recentramento, uma aspiração de universalidade, 

fundada na comunicabilidade das subjectividades20. A revogação de qualquer regra de 

gosto objectiva transforma o juízo acerca do belo num juízo subjectivamente fundado, 

mas nem por isso contingente, na medida em que aspira à aprovação de todas as outras 

subjectividades. Por isso, quando de algo se diz que é belo, é de um sentimento 

subjectivo perante o objecto (do qual se predica judicativamente a beleza) que se fala, e 

não de uma qualidade do próprio objecto. Mas, este sentimento subjectivo reivindica 

um assentimento universal, ou seja, traz consigo a necessidade de que todos 

comunguem, em uníssono, com o sujeito da experiência estética, da beleza desse 

mesmo objecto. Diferentemente dos juízos teóricos e morais, nenhum conceito ou 

                                                 
19  TATARKIEWICZ, Wladislaw, Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, 
experiencia estética, pp. 231-251. 
20 KANT, Immanuel, Kritik der Urteilskraft, § 1, § 8; in Sämtliche Werke 2, Karl Vorländer (Hrsg. und 
Einleit.), Leipzig, Verlag von Felix Meiner, 1915, pp. 39, 51-54.  



 

372 
 

princípio vem avalizar a experiência ou garantir a sua objectividade. No entanto, a 

coincidência de sentimentos do belo ajuizados por distintas subjectividades garante-se 

pela universalidade de facto das “condições subjectivas do julgamento dos objectos”. A 

estética kantiana encontra-se, por conseguinte, dinamizada pela tensão de uma 

subjectividade universal ou universalizante, a partir da qual poderíamos, em rigor, 

depreender o jogo das proporções ou, segundo a nomenclatura 

agostiniano-bonaventuriana, o jogo da igualdade numerosa. A noção de proporção dá, 

aliás, entrada na estética de Kant pela sua própria pena, vindo determinar a relação entre 

imaginação e entendimento que se urde no juízo de gosto. É que a referência da 

representação ao sentimento do sujeito, que está sendo operada pela imaginação no 

juízo de gosto, colhe do entendimento a sua legalidade, como factor abstracto de uma 

validação universal que, contudo, não aprisiona o juízo de gosto na extensão de um 

conceito concreto ou critério objectivo de beleza. Na sua dupla vocação subjectiva e 

universal, o juízo de gosto deixa-se, pois, enraizar na própria harmonia das faculdades 

da imaginação e do entendimento, onde a imaginação se submete ao jugo normativo de 

preceitos do entendimento, mas nele se enleia como horizonte de uma universalidade 

alicerçada na própria singularidade do sentimento. É assim a própria universalidade que 

vem proporcionar-se à subjectividade na qual a beleza se inaugura. A beleza tem de 

facto no sentimento subjectivo o seu epicentro e o próprio ponto de partida para a sua 

validação universal, o que, em rigor, só se entende, uma vez mais, pela pressuposição de 

um sentido comum ou de uma consonância entre subjectividades nas suas estruturas 

formais21. 

Ora, no seio da filosofia bonaventuriana, a transferência do belo para o pólo 

subjectivo da sua experiência havia ficado também ela consagrada no capítulo II de 

Itinerarium mentis in Deum. Aqui, de facto, fez-se da alma o cerne da experiência 

estética e o critério imediato da própria beleza. Arrancada ao mundo, que no capítulo 

anterior se dissera intrinsecamente belo, a beleza passa a designar, não uma proporção 

inerente ao próprio objecto, mas a proporcionalidade deste ao sujeito que o contempla. 

O sujeito que o contempla converte-se, então, na própria matriz da beleza sensível, que 

se diz bela na exacta medida da sua adequação à alma que a apreende. Deste modo 

definida, a beleza encontra o seu critério, não na regra objectiva da proporção das partes, 

mas na singularidade das proporções internas do sujeito da experiência estética. 

                                                 
21 KANT, Immanuel, Kritik der Urteilskraft, §§ 20- 22 (KSW 2, 80-86). 
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Subjectivamente fundado, o juízo do belo em Boaventura parece pré-conter algumas das 

premissas com que a estética moderna se haveria de coser, tanto mais que esta 

ancoragem na subjectividade não perde, tal como em Kant não perdia, a universalidade 

do juízo como horizonte. O que distancia, porém, significativamente, os dois autores 

entre si é que, onde Kant viu a abertura ao jogo livre das faculdades da imaginação e do 

entendimento, Boaventura vê o retorno à tese objectivista do Belo. Desprovida de uma 

Divindade capaz de se tornar no fundamento objectivo da unanimidade dos juízos 

acerca do belo, a estética kantiana fica confinada à subjectividade e não colhe senão da 

subjectividade a sua lei – lei sem lei, porque a imaginação, sem o constrangimento da 

normatividade objectiva do entendimento, com ele concorda livre e subjectivamente. Já 

para Boaventura, a posição da Divindade assegura a própria objectividade dos critérios 

subjectivos que estão definindo a beleza no capítulo II de Itinerarium. Com efeito, 

quando a alma se transforma na própria regra imediata da apreciação do belo, é como 

instanciação ou expressão do Divino que o faz: aquilo a partir do qual julga da beleza 

dos objectos é imagem e semelhança do ideal de beleza à luz do qual os próprios 

objectos da experiência estética vieram à existência. A emergência de uma estética 

subjectiva nos patamares inaugurais do itinerário da mente para Deus não deixa, no 

entanto, esquecer, que o conhecimento que a alma de Deus tem é, em todo o caso, 

impreciso, pelo que, embora em última instância seja Deus o critério do belo, é de si 

própria que a alma extrai a regra que ratifica a beleza do objecto. Apesar deste regresso 

à beleza objectiva, a incursão bonaventuriana pela concepção subjectiva da beleza teve 

o mérito de enaltecer o papel da alma na contemplação da beleza, consolidando-se 

assim como instância hermenêutica e de validação. Com isto, entranhou-se o homem no 

seio da metafísica, porque, se no belo se coadunam os três segredos da metafísica, ao 

homem pertence todo o trabalho estético da apreensão, da deleitação e da dijudicação. 

Ao mesmo tempo, a concepção bonaventuriana da beleza subjectiva teve ainda o mérito 

de se desviar do relativismo das teorias do gosto, que haveriam de remeter o belo para o 

campo da sociologia e da história das culturas, esvaziando de beleza o campo da estética 

filosófica.  

 

Proporção 

Com Kant se inicia também, segundo Eugenio Trías, a revolução estética que 

haveria de abandonar o reinado da categoria da beleza, fortemente conotada com as 

teorias da proporção, em prol do sublime e, mais tarde, do sinistro – categorias que 
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rompem com a comensurabilidade que estaria contida na ideia de beleza e que se 

firmam, por isso, no limite do belo e na conquista de espaços cada vez mais inóspitos à 

clausura de uma beleza restringida aos confins da ordem, da proporção e da 

familiaridade 22 . Sem atenuar o conflito das categorias, mas aproximando-as numa 

tensão revitalizadora, Eugenio Trías desvelará no sinistro a força que se reprime e se 

oculta no belo, e no belo o véu que torna suportável o sinistro e o consagra como 

objecto estético. 

De facto, pelo Renascimento adentro, a simetria e o ritmo continuaram a dar conta 

dos fenómenos estéticos, como atestam os escritos de Alberti, Leonardo da Vinci, 

Ficino ou mesmo Leão Hebreu. Como defensor do princípio agostiniano da igualdade 

numerosa, Boaventura não poderia deixar de figurar nesta constelação primeira da 

história da estética, que extrai da beleza de carácter limitativo-formal o norte das suas 

reflexões. Com a adopção daquela definição de beleza, Boaventura consagra-se, com 

efeito, como justo representante da linha pitagórica da proporção, defendendo com os 

seus pares (predecessores, contemporâneos e sucessores) uma valorização (estética) da 

comensurabilidade e da regularidade geométricas. Não obstante, e apesar de Boaventura 

não ter podido introduzir no seu conceito de beleza a ambiguidade moral da qual a 

categoria do sinistro se reveste, a desmesura que o sentimento do sublime traz à 

experiência estética está já contida na sua ideia de beleza. Seria obviamente necessário 

aguardar pelo século XVIII para, com Kant, mas ainda com Edmund Burke, o sublime 

alcançar, juntamente com o belo, o protagonismo na disciplina estética. Em rigor, a 

infinitude que não cabia no conceito de uma beleza proporcionada eleva-se agora a 

objecto estético, e o assombro perante o transvasamento dos limites da intuição 

converte-se em experiência estética23. Ora, se atendermos aos passos da filosofia de 

Boaventura que celebram a experiência mística nos termos de uma experiência estética, 

vemos de imediato irromper, na letra e no espírito das suas obras, a categoria do 

                                                 
22 «Lo sublime y lo siniestro nos aparecen ahora como categorias que enriquecen el inventario categorial 
estético, ensanchando el marco clauso en que la estética se hallaba circunscrita hasta mediados del siglo 
XVIII, fundamentalmente hasta Kant: el marco estricto y limitativo de lo bello.» (TRÍAS, Eugenio, Lo 
Bello y lo Siniestro, Barcelona, Editorial Ariel, 20018, p. 55). 
23 BURKE, Edmund, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, I, 
7; II, 8; III, 27; in BURKE, Edmund, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime 
and Beautiful, London, Penguin Books, 20042, pp. 86, 115, 157-158; KANT, Immanuel, Kritik der 
Urteilskraft, § 25 (SW, 91-96). Haverá ainda, no entanto, que rebater a ideia de um objecto sublime no 
contexto da estética kantiana. 
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sublime24. Mais do que um sereno e cultivado prazer, a entrada na treva superluzente 

dá-se pelo arrebatamento súbito e violento da alma que, arrancada da sua finitude, 

mergulha nas profundezas do Infinito. Kant, contudo, em sintonia com o espírito 

subjectivo da sua estética, transporta o sublime do objecto infinito para o sentimento do 

sujeito que se abisma perante a inadequação da finitude da imaginação à aparente 

infinitude da coisa representada. A infinitude bonaventuriana, por seu turno, uma vez 

mais se implanta na objectividade do Divino, subsistente fora da alma, ainda que no 

interior da alma se dê a ver. Pelo contrário, para o filósofo do Iluminismo, é a própria 

infinitude da razão que se está projectando na natureza que designamos sublime, 

subsistindo o sublime apenas no interior da subjectividade mas dando-se a sentir como 

objecto na experiência do sublime. A distância temporal e intelectual que separa 

Boaventura das estéticas do sublime não o votaram, porém, ao cativeiro do conceito 

limitativo-proporcional da beleza. A desmesura não está, no pensamento 

bonaventuriano, sepultada nas margens do belo, mas vitaliza-o na sua essência. O belo é, 

de resto, o próprio desvelamento do oculto e infinito. A experiência da adequação do 

objecto ao sujeito, que estava configurando o sentimento de beleza no segundo patamar 

de Itinerarium mentis, está, aliás, atravessada de um pressentimento da infinitude 

assombrosa que se presentifica simultaneamente no sujeito e no objecto. Sem desfazer o 

conceito de igualdade numerosa, Boaventura imprime-lhe o encantamento do infinito, 

sem referência ao qual o belo nem sequer se chega a constituir, pois ele é, em ritmo, 

medida e proporção, a própria manifestação do infinito. Em Kant, a experiência do 

sublime desafiara os limites da imaginação e desvelara a infinitude de uma faculdade 

supra-sensível chamada razão. Em Boaventura, a experiência do sublime, não apenas na 

mística, mas na própria contemplação do mundo, desafiara os limites da compreensão 

da alma e desvelara a infinitude divina que, a cada instante, a está pondo no ser. Para 

um e outro, o sublime é o motivo de uma indagação mais elevada, que transcende a 

indagação do puro aparecer para a perscrutação da realidade última: Deus ou razão. 

Uma vez mais, a amplitude que o conceito de beleza adquire debaixo da pena do 

Doutor Seráfico autoriza-nos a pensá-lo à luz das filosofias vindouras do belo, até 

mesmo quando o belo começa a perder o seu fulgor frente a novas categorias. A verdade 

                                                 
24  «Aspectus autem quasi visio maris, propter profunditatem mysteriorum spiritualium; et volatus 
audiuntur, quando mentes excitantur; et fit sonus sublimis Dei, quia omnia sunt a Deo; unde in 
Apocalypsi: Et vox, quam audivi, sicut vox aquarum multarum, propter multitudinem intelligentiarum; 
vox citharoedorum, propter concordantiam illarum intelligentiarum, quia miro modo concordant, et mira 
est harmonia.» (Hexaem. XIII, 9; V, 389a-389b; citação de Ap. XIV, 2). 
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é que a sua visão cristocêntrica do mundo lhe concede um ideal de beleza que excede as 

teorias clássicas de beleza: Cristo, afinal, não é apenas a beleza da manifestação do Pai, 

mas a beleza do horror do martírio, do qual desponta o gesto magnânimo do amor da 

Divindade, fazendo da paixão o termo singular dessa gritante intimidade entre um amor 

supremo e um sofrimento atroz. Ora, um não se oculta para desocultar o outro, mas 

ambos estão perfeitamente enleados no mesmo acto de revelação. O conceito de beleza, 

tal como Boaventura no-lo dá a ler, resistiria assim ao golpe que, segundo Tatarkiewicz, 

o sublime contra ele viria a desferir, cativando a beleza, no seu sentido, algo do sentido 

do sublime25. 

 

Claridade 

Com tudo o que ficou dito, não se adivinha ainda, no entanto, o futuro da estética 

da luz com que Boaventura, de forma tão insistente, tingiu as suas teses metafísicas. Na 

verdade, quer sob a noção de cor, quer sob a noção de esplendor, a luz somou-se 

pacificamente às teorias da proporção como critério adicional de beleza. Já nas 

filosofias de Cícero, do Pseudo-Areopagita e de Agostinho, o par proporção / luz ficara 

harmonizado no interior do conceito de beleza. Boaventura e Tomás de Aquino, bem 

como Petrarca, Ficino e Alberti, tratariam, então, de prolongar a mensagem desta 

estética dual, que em nada anula a teoria clássica da beleza como disposição ordenada.  

Não obstante esta cumplicidade entre proporção e luz, houve, de facto, nalgumas 

das teorias que procuraram superar a rigidez de um cânone de beleza, preso ao 

paradigma da proporção, resquícios das ideias que deram corpo à estética da luz 

bonaventuriana. Trata-se, pois, de estéticas da graça que abrigam a beleza na vagueza de 

um “não sei quê” e a resgatam, deste modo, do jugo normativo da proporcionalidade 

matemática. A graça que resplandece na coisa – que, em virtude dessa resplandecência, 

se diz bela – recupera o sentido dessa manifestação do Divino no sensível que 

surpreende o espectador e que não se deixa prever por um qualquer parâmetro pré-

estabelecido. É esta a tese que, no século XVI, figura nas concepções de Pietro Bembo e 

Agnolo Firenzuola, no maneirismo de Giovanni Paolo Lomazzo, na filosofia de Leibniz, 

e que se deixa antecipar nos versos de Petrarca26. Algo que não se reduz a esquemas 

                                                 
25  TATARKIEWICZ, Wladislaw, Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, 
experiencia estética, p. 173. 
26 AGNOLO FIRENZUOLA, Dialogo delle bellezze delle donne, in Le Opere di Agnolo Firenzuola I, B. 
Bianchi (ed.), Firenze, Felice le Monnier, 1848, pp. 274-275; BEMBO, Pietro, Rime V, Milano, Società 
Tipografica de Classici Italiani, 1808, p. 13; PETRARCA, Francesco, Il Canzoniere 215; in Il Canzoniere 
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aritméticos – algo que recusa, por conseguinte, a sua clarificação por via de uma 

máxima determinada – sobrevém ao sensível e eleva-o à qualidade da beleza. Esse “non 

so ché” que se furta, em rigor, ao conhecimento humano, mas que se entremostra nos 

contornos do sensível como beleza, interpretar-se-á, aí, como sinal da Divindade 

abscôndita, depois (nomeadamente através de Rousseau), como marca de um mistério 

encerrado nos confins da própria natureza27. Quando emerge nas margens do sensível 

dá-se a ver como beleza, mas em si próprio não se define, nem se compreende. 

Vimos, com efeito, que a estética da luz bonaventuriana não se compagina com 

uma simples admiração pela qualidade luminosa de certos objectos, mas traduz uma 

estética expressiva que reconhece beleza no esplendor, expressão ou manifestação que 

uma qualquer luz, espiritual ou corpórea, faz aparecer. A beleza é esplendor de uma 

Divindade que, em si mesma, recusa a compreensão do homem. E nisto parecem 

concordar tanto Bembo quanto Lomazzo. No momento em que a alma humana observa 

a beleza do mundo, é, portanto, a manifestação de Deus que vislumbra. E, no entanto, 

Deus permanece ainda à margem do conhecimento, não se oferecendo, em rigor, como 

lei inequívoca para a determinação e identificação do belo. A estética bonaventuriana, 

cuja normatividade se poderia assegurar pelo princípio divino, parece assim 

aproximar-se mais da estética do “nescio quid”. Afinal, acerca dessa norma à luz da 

qual o belo se diz belo, mais se pode negar e desconhecer do que afirmar e entender. O 

que se mostra como beleza, furta-se como conhecimento efectivo e rompe a estreiteza 

da regra estabelecida. Manter indefinível o princípio que torna as coisas belas, 

designá-lo apenas como um “je ne sais quoi”, à maneira de Petrarca, Bembo, Agnolo 

Firenzuola, Leibniz e Rousseau e, é, pois, atitude que se enquadra perfeitamente naquela 

teologia que prefere a negação e o silêncio para falar de Deus. 

Nesta linha que vota a beleza ao aparecer radiante do espírito, poderia inscrever-se 

o Idealismo de Hegel. A concepção ontológica da beleza, que havia ficado suspensa nas 

teorias que se vieram centrar sobre as condições subjectivas do juízo de gosto, como a 

                                                                                                                                               
di Francesco Petrarca, Ettore Modigliani (cura), Roma, Società Filologica Romana, 1904, p. 100; 
LEIBNIZ, Gottfried, Meditationes de Cognitione, Veritate, et Ideis, in Die philosophischen Schriften IV, 
Darmstadt, Georg Olms Verlagsbuchhandlung Hildesheim, 1965, p. 423; LOMAZZO, Giovanni Paolo, 
Idea del tempio della pittura I, 26, Robert Klein (comm. e vers.), Firenze, Istituto Palazzo Strozzi, 1974, p. 
215. Sobre a estética maneirista, cf. SERRÃO, Adriana, «Da teoria da arte à metafísica da arte», Ao 
encontro da palavra. Homenagem a Manuel Antunes, Lisboa, Faculdade de Letras (Filosofia), 1986, pp. 
253-277. 
27 ROUSSEAU, Jean-Jacques, Les Confessions I, 4; in Oeuvres Complètes de J. J. Rousseau I, C. D. 
Musset-Pathay (notes), Paris, P. Dupont Librairie-Éditeurs, 1824, p. 207. Cf. ECO, Umberto, «La 
Bellezza vaga del ‘non so che’», Storia della Bellezza, Milano, Bompiani, 2004, p. 310-312. 
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de Kant, renova-se, pois, na viragem do século XIX, sob o signo da reconquista de uma 

beleza objectiva28. Aí onde a ideia, infinita e espiritual, dir-nos-ia Hegel, se concretiza 

em matéria e se manifesta em dispositivos sensíveis, aí se dá a beleza. A beleza irrompe, 

na verdade, do processo pelo qual o Espírito vai acedendo à auto-consciência, 

efectivando-se e revelando-se a si como exterioridade finita. O princípio da igualdade 

numerosa – que ajudara Boaventura a pensar a beleza da criação como infinitude 

finitamente expressa, isto é, como consonância do finito com o infinito – parece emergir, 

em pano de fundo, na filosofia hegeliana, onde a beleza se define pela unidade 

harmoniosa da ideia (como realidade verdadeira e absoluta) com a figura sensível, 

através da qual a ideia aparece e fulgura29. 

A determinação da beleza como esse esplendor da ideia que, desde Plotino, 

sobrevém à filosofia perpetua-se nas ideias de um Ravaisson30, ainda enredado na 

concepção de uma graça que é manifestação da fecundidade expressiva do Divino, e até 

mesmo na estética heideggeriana, onde a beleza vem denotar o aparecer ou esplendor 

[Erscheinung] do ser31. O termo alemão que traduz beleza – “Schönheit” – traz, de resto, 

consigo a marca desta intimidade entre o esplendor, a força da aparição e o belo. Os 

diversos modos como as diversas filosofias foram entrelaçando estes termos – que 

Boaventura teria, também ele, tratado de reunir – mereceria, porém, um estudo profundo 

das afinidades e diferenças que entre elas se põem: tarefa que aqui não poderemos 

consumar, mas apenas iniciar. 

 

O retorno do Idealismo ao programa de uma ontologia da beleza, da qual 

Boaventura havia de facto feito parte, não se cumpriria, no entanto, sem uma quase 

                                                 
28 Cf. BLANC, Mafalda, «Da essência da beleza. Contribuição para a sua determinação onto-historial», 
Estudos sobre o Ser, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, pp. 133-156. 
29  HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Vorlesungen über die äesthetik I, 3, 1; in Sämtliche Werke. 
Jubiläumsausgabe in zwanzig Banden 12, Hermannn Glockner (Hrsg.), Stuttgart-Bad Cannstatt, Friedrich 
Frommann Verlag, 1971, pp. 213-222. 
30  «On pourrait dire semblablement, s’il s’agissat d’esthétique: la beauté suprême est la grâce, qui 
appartient au mouvement, et qui est, dans son abandon, l’expression et comme la figure sensible de 
l’amour. Et c’est pour que la grâce soit possible qu’il faut au préalable les proportions harmoniques en 
lesquelles consiste proprement la beauté.» (RAVAISSON, Félix, «Métaphysique et Morale», Revue de 
Métaphysique et de Morale 1 (Paris, 1893), p. 25). 
31  «Das Erscheinen ist – als dieses Sein der Wahrheit im Werkund als Werk – die Schönheit.» 
(HEIDEGGER, Martin, Der Ursprung des Kunstwerkes 67; in Gesamtausgabe 5, Frankfurt am Main, 
Vittorio Klostermann, 1984, p. 69); «Das ins Werk gefügte Scheinen ist das Schöne. Schönheit ist eine 
Weise, wie Wahrheit als Unverborgenheit west.» (HEIDEGGER, Martin, Der Ursprung des Kunstwerkes 
44; HGA 5, 43). 
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irremediável inversão do ponto focal, que se desvia então da natureza para a arte como 

realidade estética por excelência. Não que uma valorização da arte não tivesse sido 

desde cedo preparada no âmbito da estética32, mas a colagem da estética a uma filosofia 

da arte e a um pensamento que tem, portanto, como seu objecto primário, o fenómeno 

artístico, essa, parece consagrar-se plenamente apenas com Hegel e com as suas 

Vorlesungen über die Ästhetik. Não cabe aqui, porém, a única nem a mais significativa 

diferença do filósofo alemão relativamente a Boaventura. A verdade é que, no horizonte 

de uma filosofia da arte, o belo fica conotado com uma manifestação (tal como em 

Boaventura, é certo), mas uma manifestação sempre sensível e singular, à qual se 

sucederão, no processo pelo qual o Espírito acede à auto-consciência, uma manifestação 

simbólica (religião) e uma manifestação conceptual (filosofia)33. Ora, qualquer nível de 

manifestação ou representação do divino (seja essa representação sensível ou espiritual) 

recebe de Boaventura o carácter da beleza. Hegel, no entanto, circunscreve-a àquelas 

expressões particulares que se oferecem à intuição sensível, abandonando portanto o 

conceito de beleza ao avançar no percurso histórico do Espírito. Aqueles que 

interpretaram como estéticos apenas os dois primeiros passos do itinerário da mente 

para Deus, parecem, de facto, querer ler Boaventura à luz do grande itinerário histórico 

do Espírito que Hegel desenha, no qual a beleza emerge como expressão do Absoluto, 

mas desaparece na perspectiva de um ulterior desenvolvimento. É esta, com efeito, a 

leitura que respeitaria a dimensão estética [αἰσθησις] do belo no seu sentido estrito. A 

respeito de Boaventura, contudo, a filosofia de Platão, que incutira no belo a própria 

espiritualidade (prévia e independente do sensível), está, obviamente, mais próxima, 

pois mais próximo está o conceito bonaventuriano de beleza da acepção ampla e 

espiritual que Platão lhe dá do que de qualquer teoria que tenha posto na sensibilidade 

os seus limites. Em vez de um percurso que parte do belo para logo o transcender, o 

Doutor Seráfico empreende uma jornada de algum modo semelhante àquela que se 

delineia no Banquete: uma marcha ascendente que parte do amor pela beleza dos corpos, 

passando pelo amor pela beleza das almas e leis, para chegar ao amor pela sabedoria, 

numa marcha que se deixa, por conseguinte, configurar, em cada etapa, pela beleza. 

                                                 
32  Tatarkiewicz aponta Filóstrato y Calístrato como precursores da valorização da beleza da arte: 
TATARKIEWICZ, Wladislaw, Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, 
experiencia estética, pp. 180-181. 
33 Cf. INWOOD, Michael, «Hegel», The Routledge Companion to Aesthetics, New York, Routledge, 
20052, pp. 71-73; CORREIA, Carlos João, «A morte de Deus na cultura ocidental», A Questão de Deus. 
Ensaios Filosóficos, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa / Zéfiro, 2010, pp. 17-18. 
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Deste modo, a beleza não apenas se desvela como o chamamento primeiro para a 

perscrutação filosófica, mas também como o molde configurador de cada região ôntica 

e como a chave interpretativa de toda uma ontologia. Quando, pois, a estética se 

constitui como disciplina autónoma e se apropria do belo como seu objecto específico, 

inicia-se, em certa medida, o processo da decadência da categoria de beleza, então 

raptada às concepções da realidade última e da estrutura do real. Quando, então, a 

estética confina com uma filosofia da arte, torna-se o filósofo refém do artista e daquilo 

que a arte decide fazer de si. Quando o artista, por fim, vier revogar a beleza como 

critério e fim do seu programa artístico, a beleza ver-se-á, em certa medida, expulsa do 

seu último reduto filosófico34. Assim, o horizonte da categoria de beleza fica votado ao 

limbo da filosofia – não fossem as especulações de autores como Ravaisson, Heidegger, 

Gadamer e Jankélévitch, que não temeram recentrar a experiência da beleza nos debates 

de ontologia35. 

Na sua maturidade, a estética não deveria temer deixar-se contaminar pelas 

questões clássicas das restantes disciplinas da filosofia; ela deveria, isso sim, renascer 

através de um diálogo entre as diversas áreas, que voltasse a situar a beleza no mapa 

conceptual da filosofia e que acolhesse o maravilhamento perante o mundo e as artes 

como atitude filosófica por excelência. O regresso ao pensamento bonaventuriano 

poderá ser, a este respeito, não apenas inspirador, mas ainda orientador na construção de 

novos caminhos de reflexão em torno do belo. Afinal, tal como em Boaventura, a beleza 

(e o seu negativo), qualquer que seja o seu lugar, continua a interpelar-nos, reclamando 

de nós a constituição de sentido, pelo que a pergunta pela força do aparecer parece 

permanecer tão actual como na sua altura. Mesmo que a consonância com um princípio 

imutável e ultimamente real se tenha perdido com o fim da metafísica – anunciado por 

Nietzsche e sublinhado por Heidegger –, o encadeamento do homem no ritmo do 

mundo resistirá sempre como questão nuclear do exercício filosófico. Boaventura foi, é 

certo, filho do seu tempo, no que à sua mundividência diz respeito, mas – sem 

                                                 
34 Arthur Coleman Danto descreve, na sua obra The Abused Beauty, a história do desvanecimento do belo 
no interior da arte e da filosofia que a questionou: cf. DANTO, Arthur Coleman, The Abuse of Beauty. 
Aesthetics and the concept of art, Chicago / La Salle, Open Court, 2003.  
35 RAVAISSON, Félix, Testament philosophique et fragments, Paris, Vrin, 1983; HEIDEGGER, Martin, 
Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, in Gesamtausabe 4, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 
19962; HEIDEGGER, Martin, Der Ursprung des Kunstwerkes; in Gesamtausgabe 5, Frankfurt am Main, 
Vittorio Klostermann, 1984, p. 142; JANKÉLÉVITCH, Vladimir, «De la bonté positive à la beauté 
dépositive. La complaisance» Philosophie première. Introduction à une philosophie du ‘presque’, Paris, 
PUF, 1953, pp. 235-238; GADAMER, Hans-Georg, Die Aktualität der Schönen. Kunst als Spiel, Symbol 
und Fest, Stuttgart, Reclam, 1977.  
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desprimor para os precursores de muitas das teses que, por si próprio, esboça –, 

Boaventura poderia, também ele, fazer-se pai longínquo de uma linha de pensamento 

que entrevisse na estética, recuperada enquanto filosofia do belo, o futuro possível da 

metafísica.  
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Speculum disciplinae (pp. 583-622) 
Speculum conscientiae (pp. 623-645) 
Summa de gradibus virtutum (pp. 646-654) 
Collatio de contemptu saeculi (pp. 655-657) 
Compendium de virtute humilitatis (pp. 658-662) 
Epistola ad quendam novitium (pp. 663-665) 
Rhytmica (pp. 667-678) 

Tomus IX: Sermones de Tempore, de Sanctis, de B. Virgine Maria et de Diversis (1901) 
XXIV-756 pp. 
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Introductio cum opusculo de arte praedicandi (pp. 3-22) 
Sermones de Tempore (pp. 23-462) 
Sermones de Sanctis (pp. 463-632) 
Sermones de B. Virgine Maria (pp. 633-722) 
Sermones de Diversis (pp. 723-731) 

Tomus X: Operum omnium complementum (1902) VIII-280 pp. 
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Dissertatio de scriptis seraphci Doctoris (pp. 1-38) 
Dissertatio de eius vita (pp. 39-74) 
Index alphabeticus noni voluminis (pp. 75-180) 
Index locorum S. Scripturae V-IX (pp. 181-264) 
Index locorum Patrum aliorumque scriptorum I-IX (pp. 265-227) 
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I.2. Edições Parciais 

DOCTORIS SERAPHICI S. BONAVENTURAE, Opera Theologica Selecta I-IV, Quarracchi, 
1934-1964. 

Tomus I: Comm. in I Libr. Sent. (1934) XXVI-696 pp. 

Tomus II: Comm. in II Libr. Sent. (1938) VIII-1072 pp. 

Tomus III: Comm. in III Libr. Sent. (1941) VI-920 pp. 

Tomus IV: Comm. in IV Libr. Sent. (1949) VIII-1056 pp. 

Tomus V: Tria Opuscula. Sermones theologici (1964) XXVIII-454 pp. 

S. BONAVENTURAE, Sermons de Tempore, Jacques-Guy Bougerol (éd. critique), Paris, Cerf, 
1990. 

S. BONAVENTURAE, Sermons de Diversis I-II, Jacques-Guy Bougerol (éd. critique), Paris, 
Éditions Franciscaines, 1993. 

 

I.2. Traduções 

Elencamos aqui as traduções consultadas no decurso da nossa tese, bem como as traduções 
publicadas entre 1974 e 2010 e registadas em Répértoire Bibliographique de la Philosophie 26-
61 (Louvain-la-Neuve, 1974-2010).  
 
BOAVENTURA, Recondução das Ciências à Teologia, Mário Santiago de Carvalho (trad. / 

notas / posf.), Porto, Porto Editora, 1996. 

S. BOAVENTURA DE BAGNOREGIO, Escritos filosófico-teológicos, Luís A. de Boni, 
Jerônimo Jerkovic (introd. / notas / trad.), Porto Alegre, EDIPUCRS, 1999. 

SÃO BOAVENTURA, O Itinerário da Mente para Deus, António Soares Pinheiro (trad.), 
Maria Manuela Martins (introd. / Notas) Porto, Centro de Estudos Franciscanos, 2009. 

SAN BUENAVENTURA, Obras de San Buenaventura I-VI, Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1945-1949. 

SAN BUENAVENTURA, Cuestiones disputadas de la ciencia de Cristo, Miguel García-Baró 
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Murcia, Espigas, 1998. 

SAINT BONAVENTURE, La Triple Voie, Valentin-M. Breton (trad. / introd. / notes), Paris, 
Éditions Franciscaines, 1942. 

SAINT BONAVENTURE, Questions disputées sur le savoir chez le Christ, Édouard-Henri 
Wéber (trad. / introd. / notes), Paris, O.E.I.L., 1985. 

SAINT BONAVENTURE, Itinéraire de l’ésprit vers Dieu, Henry Duméry (introd. / trad. / 
notes), Paris, Vrin, 19895. 

SAINT BONAVENTURE, Le Christ maître, Goulven Madec (éd. / trad. / comm.), Paris, Vrin, 
1990. 

SAINT BONAVENTURE, Les six jours de la création, Marc Ozilou (trad. / introd. / notes), 
Olivier Boulnois (préf.), Paris, Desclée / Cerf, 1991. 

SAINT BONAVENTURE, L’Arbre de Vie, Jacques Guy-Bougerol (trad.), Paris, Éditions 
Franciscaines, 1996. 



 

388 
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Éditions Franciscaines, 1998. 

SAINT BONAVENTURE, Les Sentences. Questions sur Dieu. Commentaire du premier livre 
des Sentences de Pierre Lombard, Marc Ozilou (introd. / trad. / notes), Paris, Presses 
Universitaires de France, 2002. 

SAN BONAVENTURA, Itinerario della mente in Dio, Giulio e Sara Bonafede (ed.), Palermo, 
Herbita, 1974. 

SAN BONAVENTURA, L’ascesa a Dio. Itinerarium mentis in Deum, Efrem Bettoni (introd. e 
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S. BONAVENTURA, Itinerario della mente a Dio. Le scienze ridondotte alla teologia, 
Eliodoro Mariani (introd. / vers. / comm.), Vicenza, Edizioni L.I.E.F., 1984. 
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S. BONAVENTURA, Itinerario della mente in Dio, Orlando Todisco (introd. / vers. / note), 
Padova, Ed. Messaggero, 1985. 

SAN BONAVENTURA, La sapienza cristiana, Collationes in Hexaëmeron, Vicenzo 
Cherubino Bigi (cura), Milano, Jaca Book, 1985. 

SAN BONAVENTURA, I sette doni dello Spirito Santo, Eliodoro Mariani (introd. / vers. / 
comm.), Vicenza, Edizioni L.I.E.F., 1985. 
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Vicenza, Edizioni L.I.E.F., 1987. 

S. BONAVENTURA, Itinerario della mente in Dio, Gaudenzio Melani (introd. / vers.), La 
Verna, Chiusi della Verna, 19873. 

SAN BONAVENTURA, Opere di San Bonaventura: Latino-edizione italiana VI.1: Opere 
teologici, Pietro Maranesi (vers.), Bernardo de Amellada (introd. / notes), Città Nuova 
Editrice, Roma 1994. 

BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, L'itinerario della mente in Dio, Giovanni Zuanazzi 
(introd / trad. / note), Brescia, La Scuola, 1995.  
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II. Estudos sobre Boaventura 

Procuramos neste ponto dar conta da bibliografia que tem vindo a ser produzida em torno do 
pensamento bonaventuriano desde 1974. Para isso, recorremos ao Répértoire Bibliographique 
de la Philosophie 26-61 (Louvain-la-Neuve, 1974-2010). Incluímos ainda bibliografia anterior a 
1974 particularmente relevante para a redacção da nossa tese. A bibliografia produzida entre 
1850 e 1973 poderá ser consultada em BOUGEROL, Jacques-Guy (dir.) et al., S. Bonaventura 
(1274-1974) V, Bibliographia Bonaventuriana (c. 1850-1973), Grottaferrata, Collegio S, 
Bonaventura, 1974. 

 
 

Aquinas and Bonaventure (d. 1274), in Southwestern Journal of Philosophy 5 (Norman, 1974). 

Dio in S. Bonaventura. Atti del IX Incontro al Cenacolo Bonaventuriano dell’Oasi Maria 
Immacolata di Montecalvo Irpino, 28-30 agosto 1968, in Incontri Bonaventuriani 5 
(Montecalvo Irpino, 1969). 

El agustinismo de San Buenaventura. VII centenario de su muerte (1274-1974), in Augustinus 
19 (Madrid, 1974). 

Il problema del male nel pensiero de San Bonaventura e in alcuni contesti della tradizione 
medievale. XXXVIII Convegno di studi bonaventuriani (Bagnoregio, 2-3 giugno 1990), in 
Doctor Seraphicus 38 (Bagnoregio, 1991). 

L’Uomo Bonaventura. Atti del XIII Incontro al Cenacolo bonaventuriano dell’Oasi Maria 
Immacolata di Montecalvo Irpino. 27-29 settembre 1972, in Incontri Bonaventuriani 9 
(Montecalvo Irpino,1973). 

Pensamiento bonaventuriano, in Verdad y Vida 34 (Madrid, 1975).  

S. Tomás e S. Boaventura. VII centenário, in Revista Portuguesa de Filosofia 30 (Braga, 1974).  

Saint Thomas and Saint Bonaventure in the Vatican Library. Exhibit on their seventh centenary 
(1274-1974). Catalogue, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1974. 

San Bonaventura e problemi d’oggi. Atti del XV Incontro al Cenacolo bonaventuriano dell’Oasi 
Maria Immacolata di Montecalvo Irpino, 7-9 ottobre 1974, Montecalvo Irpino, Oasi 
Maria Immacolata, 1974, 114 p. 

San Buenaventura maestro di vita franciscana e di sapienza Cristiana, in Miscellanea 
Francescana 75 (Roma, 1975). 

San Buenaventura. VII Centenario de su muerte (1274-1974). Actas del Congreso Hispano-
Portugues, Valencia, 27-30 Diciembre 1974, in Verdad y Vida 32 (Madrid, 1974). 

San Tommaso e San Bonaventura nella Biblioteca Vaticana. Mostra in occasione del VII 
centenário (1274-1974). Catalogo, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
1974. 

Teologia e Filosofia nel pensiero di S. Bonaventura. Contributi per una nuova interpretazione, 
Brescia, Morcelliana, 1974. 

Thomas and Bonaventure. A septicentenary commemoration, in Proceedings of the American 
Catholic Philosophical Association 48 (Washington, 1974). 

ABU-SHANAB, Robert Elias, «Two philosophically-oriented theologians: Al-Ghazali and St. 
Bonaventure», Miscellanea Francescana 75 (Roma, 1975), pp. 883-892. 

ALCORTA ECHEVERRIA, José Ignacio, «Sentido diagógico y dialógico del pensamiento de 
san Agustín y de san Buenaventura», Augustinus 19 (Madrid, 1974), pp. 7-24. 
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ALFIERI, Vittorio Enzo, «San Buenaventura nel VII centenário della morte», Rassegna di 
scienze Filosofiche 27 (Napoli,1974), pp. 335-354. 

ALICI, Luigi, «Il pensiero di san Bonaventura nella interpretazione di Luigo Stefanini», 
Miscellanea Francescana 75, (Roma, 1975), pp. 947-957. 

ALLARD, Guy-H., «La technique de la ‘reductio’ chez Bonaventure, in S. Bonaventura (1274-
1974) II, Jacques-Guy Bougerol (ed.), Grottaferrata, Collegio S. Bonaventura, 1973, pp. 
395-416. 

AMBROSINI, Giacomo, «Una nuova interpretazione della filosofia di S. Bonaventura», 
Verifiche 10 (Trento, 1981), pp. 477-482. 

ANDERSON, Colt, «Bonaventure and the Sin of the Church», Theological Studies 63 
(Woodstock, 2002), pp. 667-689. 

ANDRÉS HERNANSANZ, Teodoro De, «‘Itinerarium mentis in Deum’ o ‘Reductio artium ad 
theologiam’? (En torno a dos interpretaciones de la filosofia de San Buenaventura)», 
Pensamiento 30 (Madrid, 1974), pp. 307-318. 

ANTISERI, Dario, «Filosofia contemporanea e riconquista della contingenza», Antonianum 80 
(Roma, 2005), pp. 679-698. 
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Miscellanea Francescana 100 (Roma, 2000), pp. 461-500. 
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Buenaventura», Verdad y Vida 5 (Madrid, 1947), pp. 65-97. 

ARGERAMI, Omar, «San Buenaventura frente al aristotelismo», Patristica et Mediaevalia 2 
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ARMELLADA, Bernardino de, «Bibliografía bonaventuriana en el ámbito español del siglo 
XX», Naturaleza y Gracia 50 (Salamanca, 2003), pp. 357-392. 

ARMELLADA, Bernardino de, «Bonaventura semper docens», Collectanea Franciscana 75 
(Roma, 2005), pp. 619-629. 

ARMELLADA, Bernardino de, «Ecos poéticos de las ‘Collationes in Hexaëmeron’, Mélanges 
Bérubé. Études de philosophie et théologie médiévales offertes à Camille Bérubé 
OFMCap pour son 80e anniversaire, Vincenzo Criscuolo (ed.), Roma, Instituto Storico 
dei Cappuccini, 1991, pp. 147-163.  

ARMELLADA, Bernardino de, «San Buenaventura – alternativa teológica. Una tesis de 
Rossano Zas Friz de Col», Collectanea Franciscana 68 (Roma, 1998), pp. 277-295. 

ARMELLADA, Bernardino de, «San Buenaventura, un San Francisco metido a filósofo? La 
filosofia de S. Buenaventura según Camilo Bérubé», Collectanea Franciscana 60 (Roma, 
1990), pp. 429-457. 

ARMELLADA, Bernardino de, «San Buenaventura, un San Francisco metido a filósofo? La 
filosofia de S. Buenaventura según Camilo Bérubé», Mélanges Bérubé. Études de 
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Índice temático 
ADMIRAÇÃO: 78, 326; perante a arte, 52, 

75, 80, 378; perante a beleza, 326; 
perante a luz, 164, 375; perante a 
natureza, 66; perante Deus, 171, 265, 
344-345, 348, 350, 360; perante o mundo, 
66, 90, 218, 378 

 
AMOR: crístico, 79, 294, 374; próprio da 

alma, 274; como deliberação (dilectio), 
325; como dinamismo teleológico, 25, 
64, 88, 234, 259-260, 284, 304, 315, 
321-324, 336, 377; como força difusiva, 
124, 140, 150, 284; como força 
metamorfoseante, 140, 322, 323-325, 
346-347, 351; como força unitiva, 130, 
133, 150-152, 241, 274, 289, 309-310, 
319-325, 346-347, 351; como virtude 
(caritas), 75; nas relações inter-trinitárias, 
101-102, 119, 123-124, 130-131, 
133-134, 137, 140, 150-152, 212, 214, 
237, 241, 274, 309-310, 357; no acto da 
criação, 212-214 
Cf. desejo, difusão. 

ANALOGIA: 28, 59, 73, 87, 91-92, 107, 
111, 113, 124, 160, 198, 200-203, 
206-207, 214, 219-221, 223, 225, 228, 
231-232, 246-258, 274-276, 299, 327, 
332, 335-336, 338, 352, 355, 358; de 
atribuição, 222-223, 225; de ordem ou de 
proporção, 223-225, 228-229, 232-234, 
239, 243, 248, 251, 275-277, 311; de 
participação, 221-223; de 
proporcionalidade, 223-224, 228, 239, 
248, 251, 275 
Cf. exemplarismo, nome. 

ÁPICE DA MENTE: 308, 324, 342 
 
ARTE: 40-44, 48, 53, 57-58, 65, 74-80, 158, 

205, 351, 355-356, 367-369, 378; arte 
divina, 229; Deus como artista, 48, 

208-209; e o modelo do faber, 208-209; 
e natureza, 355-356, 377; artes liberais, 
36; artes mecânicas, 351-352; 
arquitectura, 29, 40-44, 48, 51-58, 64-68, 
71, 74, 76, 79-80, 139, 159, 172, 356, 
361, 364, 367-368; escultura, 52, 56, 63, 
103, 278, 351; música, 43-44, 178, 
350-352; pintura, 40, 42, 52, 65-66, 69, 
74, 76, 78-80, 158, 291, 312, 351, 367, 
368; poesia, 33, 39, 73, 79, 250, 312, 367; 
teatro, 351 
Cf. estética. 

BELEZA: 105, 156, 162-163, 165, 175, 179, 
288, 290, 323, 328, 332, 356, 359, 
362-363, 365-366, 373-374, 378; 
sensível e/ou espiritual, 27, 157-158, 183, 
250, 328, 359-363, 377; como causa 
exemplar, 181-184, 249-262, 287-290, 
315-317, 320, 326-327, 337, 357-360, 
364; como causa final, 162, 259-262, 
289-290, 292, 295, 315-321, 323, 326, 
327, 334, 337-339, 346-347, 348-350, 
352, 357, 365; como conformidade, 105, 
159-161, 175-183, 217, 249-260, 
287-290, 292, 294, 318-321, 323, 332, 
335, 337, 339, 349, 351, 356-357, 
359-360, 364, 371, 376-377; como 
esquema formal, 174, 365-366; como 
estrutura ontológica, 26, 157-158, 184, 
217, 258, 261, 327, 357-359, 363, 
365-366, 371, 375, 378; como formositas, 
257-258, 289, 337-338; como expressão, 
26, 161, 179, 182-183, 249-251, 254-256, 
258, 260, 287, 290, 295, 316, 327, 332, 
337, 356-357, 359-360, 363-364, 
372-377; como proporção, 26, 155-161, 
164-165, 238, 250-253, 287, 332, 337, 
357, 359-366, 371-375; como sentimento 
subjectivo, 26, 333-334, 348, 357, 359, 
361-362, 369-371, 373, 375; como 
transcendental do ser, 157, 168-170, 
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249-250, 254-256, 259; como unidade, 
26, 66, 114, 158-165, 167, 169, 170, 
172-175, 180-182, 250, 258-259, 
287-289, 293, 295, 318-319, 339, 347, 
350, 352, 357, 359, 376; como vanidade, 
253, 290, 292, 363; da alma, 261, 
288-291, 295, 317-320, 323, 327, 335, 
337, 339, 347, 352, 357, 359; da arte e da 
natureza, 29, 158, 355, 377; da criação, 
217, 238, 241, 243, 249-258, 286, 
289-292, 316, 332, 334, 356-357, 
359-360, 375; da linguagem, 34, 38-39, 
41, 67-68, 73, 75, 356, 357; da luz, 28, 
80, 155-164, 173-174, 177, 182, 217, 
246, 249, 252, 257-258, 319-320, 339, 
352, 356-361, 364, 374-376; de Deus, 
106-107, 128, 162-175, 183-184, 243, 
249, 251, 253, 288, 316, 338-339, 352, 
356, 359; do corpo humano, 286-287, 
291; do homem, 286-289; do Verbo 
encarnado, 77, 293, 294, 295, 374; do 
Verbo incriado, 107, 175-183, 210, 243, 
249-252, 288, 357, 360; e a coincidentia 
oppositorum, 170-171, 365; e verdade, 
177-178, 182, 259-260, 321, 326; e bem, 
118, 162-163, 175, 255, 259-262, 
315-321, 326, 337, 347; experiência do 
belo, 74, 76, 252, 279, 321, 326-327, 
332-334, 337, 339, 346-348, 350, 357, 
362, 369, 370-372 
Cf. arte, estética, forma, número, species. 

BEM: 109, 140, 227, 228; como beleza, 
118, 317, 318, 319, 320, 321; como 
causa final, 89, 100, 118-119, 141, 144, 
151, 162, 175, 190, 213, 215, 236-237, 
239-242, 255, 259-262, 266, 273, 278, 
291, 310, 312-315, 317-319, 321, 324, 
337, 342, 347, 349, 351; como força 
difusiva, 99, 102, 114, 118-119, 121-124, 
132-133, 137-138, 140-141, 143-144, 
151, 153, 155, 162-163, 175, 192, 198, 
212-214, 217, 250, 283, 309-310, 
314-317, 320, 331, 338-339; como 
transcendental do ser, 168-169, 173, 223, 
238, 240-242, 250, 256, 259, 268, 281, 
314 
Cf. beleza, difusão, causa. 

CAUSA: 91, 95, 107, 109, 113, 172, 
189-191, 201, 203, 209, 226-227, 
230-232, 242, 248, 251, 278, 283, 315, 
317, 357; a tripla causalidade e as 
apropriações das pessoas divinas, 107, 
169, 215, 233, 236-237, 250, 259, 262, 

313, 316-317; eficiente, 169, 193, 194, 
198-199, 214, 241, 248, 255, 304, 307, 
315, 317; exemplar, 162, 168-169, 181, 
195, 198, 214, 225, 228-229, 233, 242, 
244-246, 248, 250-251, 253-255, 257, 
259, 262, 290, 302-304, 307, 315-316, 
334, 337, 359, 364; final, 118, 162, 169, 
215, 234, 238, 242, 244, 255, 259, 262, 
266, 277, 289, 299, 303, 309, 313-319, 
323, 337; material, 193-195, 198; o 
conhecimento da causa através do efeito, 
90, 91, 95, 105, 107, 109, 113, 169, 245, 
247, 255-256, 301; o princípio racional 
da causalidade, 90, 91, 96, 98 
Cf. exemplarismo, recondução. 

CÍRCULO: cosmológico (processão e 
conversão), 63-64, 260, 269, 303, 306,  
309-310; luminoso, 25, 27-28, 303, 352; 
trinitário, 139, 152, 310 

 
CIRCUMINCESSÃO: 138, 139 
 
CONTUIÇÃO: 330 

Cf. especulação. 

CRIAÇÃO (acto criador): 27-28, 47, 63, 
102, 187, 199, 206, 305, 329, 365; como 
acto expressivo, 88, 123, 179, 184, 
198-201, 206-207, 209-212, 215, 217, 
225, 242, 247-248, 255, 265, 303, 307; 
como acto livre, 122, 148, 184, 188, 192, 
212-214; como acto único, 172; e 
emanação luminosa, 80, 121, 187-195, 
199-200, 203-204, 211-212, 215, 217, 
248, 303, 308; e dinamismo 
inter-trinitário, 122-123, 209-215, 
247-248, 303, 308; e distinção, 205; e o 
modelo do faber, 208-209; e 
ornamentação, 205-207, 262; e tempo, 
194, 206; ex nihilo, 189, 191-195, 198, 
204, 217, 222, 240, 364; o fim do acto 
criador, 265-267, 272 
Cf. causa, tempo, emanação. 

DEFORMIDADE: 165, 198, 253, 261, 
289-292, 294-295, 317, 336 
Cf. beleza, reformação. 

DEIFORMIDADE: 234, 273, 308, 318, 320, 
335, 346, 347, 350, 352 
Cf. beleza, reformação, graça, homem. 
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DELEITE: 34-35, 38-39, 46, 67-69, 75, 80, 
259, 273, 290, 318, 321, 326, 332-333, 
334, 336, 348, 349, 351, 352, 359, 362 
Cf. beleza. 

DESEJO: 89, 119, 123, 162, 190, 239, 242, 
260-261, 271-273, 278, 289, 303, 306, 
313-315, 318, 321-322, 325-326, 334, 
346, 350 
Cf. amor. 

DIFUSÃO: 80-81, 95, 98-99, 101-102, 111, 
114-115, 118-130, 132-134, 136-138, 
140-144, 146-149, 151-152, 155, 160, 
162-163, 175, 182, 184, 187-196, 
197-199, 201, 212-213, 217, 247-248, 
280, 283-284, 286, 303, 309-310, 
314-318, 320, 338, 358-359 
Cf. bem, causa, emanação, luz. 

EMANAÇÃO: 27-28, 123, 189, 358; da 
species, 197, 228-229, 255, 267, 283, 
304, 324, 332; e a teoria da iluminação, 
280, 305, 307, 337-338; e teoria da 
criação, 189-195, 198-201, 204-205, 213, 
215, 258, 303, 307; intradivina, 27, 115, 
123-125, 127-133, 135-136, 138, 
141-142, 144-145, 147-152, 161, 163, 
176-177, 180, 193, 228, 275, 316, 321, 
359, 364 
Cf. bem, criação, difusão, luz, species. 

 
ESPECULAÇÃO: 88, 285, 308, 330-332, 

337-338 
Cf. contuição. 

ESPELHO: 161-162, 249, 292; da alma, 87, 
92, 234, 267, 273, 279, 285, 288-289, 
292, 302-304, 308, 320, 335, 339, 344, 
347, 361; da criação, 198, 202-203, 225, 
231, 239, 242, 244, 246, 249, 251, 
253-254, 260, 262, 292, 299, 301-302, 
310, 312, 330, 343-344, 367; do Verbo 
incriado, 129, 173, 178-181, 183, 233, 
292 
Cf. especulação, imagem, vestígio. 

ESTÉTICA: a dimensão estética do 
pensamento bonaventuriano, 40-41, 68, 
74, 78, 81, 104, 155, 159-160, 170, 172, 
206, 258, 290, 315, 319, 326-328, 
332-333, 339-340, 347; agostiniana, 158; 
como disciplina autónoma, 26, 362, 365, 
378; como filosofia da arte, 355-356, 369, 
377-378; como filosofia da sensibilidade, 

328, 359, 362, 377; como filosofia do 
belo, 27, 156, 163, 249, 328, 355-356, 
359, 362-364, 366, 369, 377, 379; da luz, 
155-159, 162, 164, 258, 361, 364, 374, 
375; da proporção, 66, 155-159, 164-165, 
252, 254, 258, 372, 374; e metafísica, 
26-27, 359, 365, 378-379; expressiva, 
160, 254, 361, 375; subjectiva, 158, 333, 
348, 359, 361-362, 369, 370-371, 373, 
375 
Cf. arte, beleza. 

EXEMPLARISMO, 26-28, 47, 87, 91, 149, 
151, 161, 180-183, 195, 198, 207-208, 
210, 212, 214-215, 219, 221, 224-226, 
228-230, 233, 236-237, 242-243, 
245-248, 250-251, 253-259, 261-262, 
266-267, 272, 275, 280-281, 285, 288, 
290, 293, 301-307, 314-316, 330, 334, 
337, 341, 347-349, 351, 357, 358-361, 
364 
Cf. causa, expressionismo. 

EXPRESSIONISMO, 26, 121, 161, 361; 
criador, 25-26, 37, 47, 63, 88, 92, 
121-123, 127, 169, 179-183, 198-199, 
207, 209-215, 217, 219, 225-226, 
228-229, 233, 238, 242, 244, 246-247, 
258-259, 279, 299, 311, 334, 357, 362, 
376, 377; intradivino, 99, 123-124, 130, 
132-133, 148-149, 160-161, 176-179, 
182, 183, 210, 228, 237, 349; e 
linguagem, 36-38, 49, 85, 105, 109; e 
recondução, 191, 230, 234-235, 238, 
242-246, 250, 253-257, 259, 268, 
275-279, 285, 303, 307-308, 349, 
363-364, 371, 375 
Cf. exemplarismo. 

FORMA, 128, 195-197, 201-202, 205, 209, 
241-242, 245-246, 256-258, 261, 
270-273, 278-279, 281-291, 295, 334, 
336-338, 341 
Cf. beleza, hilemorfismo, luz.  

 
FRANCISCANISMO, 40-42, 65, 74-75, 77, 

81, 218, 220-221, 233, 329, 335 
 
GRAÇA, 205, 207, 231, 234, 270, 273, 279, 

280, 285, 292, 302, 305-307, 322, 324, 
326, 331, 335-339, 341, 374, 376 
Cf. deiformidade, semelhança 

HIERARQUIA, 25, 85, 165, 261, 367; da 
criação, 37, 231, 261, 266; divina, 170, 
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337; do corpo humano, 286;  o lugar do 
homem na hierarquia da criação, 269; 
hierarquização da alma, 307, 336-338; 
no Pseudo-Dionísio, 170, 262, 337 
Cf. beleza, bem, ordem. 

HILEMORFISMO, 197, 202, 205, 241-242, 
270, 272, 287 
Cf. forma. 

HOMEM, 92, 195, 198, 253, 267, 269-271, 
279, 285, 290, 305, 314, 320, 326-327, 
350; a orientação do homem para Deus, 
26, 28, 64-65, 88, 91, 234, 248, 263, 
266-268, 270, 293-295, 299, 302-303, 
306-308, 321, 325, 327, 357-358; a 
desproporção entre o homem e Deus, 
86-88, 104-105, 325, 341, 343, 349-350, 
375; o homem e a hermenêutica da 
criação, 26, 235, 248, 263, 265, 266, 267, 
268, 283, 358; o posicionamento estético 
do homem no mundo, 326-327; como 
dinamismo de auto-determinação, 272, 
310-311, 323, 345; como conceito 
nuclear da filosofia bonaventuriana, 64, 
266, 268, 371; como destinatário da 
revelação, 117, 211, 265-267; como 
dualidade de naturezas, 269-273, 282, 
287; como imagem de Deus, 88, 104, 
105, 220, 234, 273, 276, 277-279, 299, 
302, 324; como itinerante, 65, 281, 286, 
308, 321-322, 326; como luz espiritual 
criada, 200-202; como mediador, 248, 
265, 267-269, 303; como microcosmos, 
267, 362 
Cf. beleza, itinerário, imagem, vontade. 

IDEIA: de belo, 250, 327, 332, 360, 363, 
372; de Deus, 89, 91-95, 98, 99; em 
Hegel, 376; na mente divina, 117, 
180-181, 183, 200, 218, 224, 229, 256, 
279, 285, 288, 327, 332, 356 
Cf. exemplarismo. 

ILUMINAÇÃO, 25, 28, 63, 66, 117-118, 
121, 262, 280-283, 285, 292, 302-309, 
312, 320, 322, 331-332, 336-339, 344, 
347; e criação, 41, 121, 192-193, 
203-204, 212, 215, 303; e exemplarismo, 
162, 182, 206, 212, 215, 303, 304; e 
hilemorfismo, 258; em Agostinho, 117, 
118, 189, 201, 280-282; intradivina, 121, 
128, 140, 145, 147-148, 203 
Cf. luz. 

 

IMAGEM: como irradiação luminosa, 197; 
como manifestação do modelo, 103, 113, 
157, 159-161, 169, 178-179, 190, 199, 
214, 225, 239, 250, 258, 274, 278-279, 
288-289, 293, 323, 335, 355, 358, 364, 
371; na teoria do conhecimento sensível, 
197, 256, 281, 283, 332; e beleza, 
159-162, 169-170, 178-179, 249, 252, 
256, 258, 288-289, 292-293, 323, 335, 
360, 371; e resplandecência, 301-302; da 
alma, 25-26, 87-89, 92, 104-105, 184, 
206-207, 215, 220, 231, 234-235, 268, 
272-280, 286-289, 291-293, 299, 304, 
310, 314, 322, 324, 329-331, 334-338, 
341, 349; do Verbo incriado, 107, 130, 
132-133, 149, 155, 175-182, 210, 229, 
250, 276, 310, 357, 360 
Cf. expressionismo, semelhança, vestígio. 

ITINERÁRIO, 63-66, 87, 134, 151, 198, 
267, 290, 292, 303-305, 307-313, 
315-316, 318-319, 321-332, 334, 
338-339, 342-349, 351-352, 363, 367, 
371, 377 
Cf. recondução. 

LINGUAGEM, 33-36, 40, 44, 46, 49, 50, 
81; como expressão, 36, 122; e deleite, 
38, 67, 68; e educação, 35, 38, 51, 70; e 
exortação, 38, 75; e filosofia, 33, 36; e 
ontologia, 37, 209, 211, 235, 244, 338; e 
verdade, 33-40, 50, 68; limites da 
linguagem, 103, 104, 105, 349, 350; 
linguagem mística, 350 
Cf. nome. 

LIVRO: o mundo como livro, 268, 312 
Cf. vestígio. 

LUZ: esclarecimentos terminológicos, 
115-116, 147, 187-188, 203-204, 248, 
299, 300-301, 307-309; sensível e/ou 
divina, 81, 85-86, 110-114, 117, 158, 
160; como dinamismo difusivo, 25-26, 
80-81, 98, 118, 120-121, 124-125, 127, 
129, 140-142, 145-149, 152-153, 155, 
160, 162-163, 173-174, 182, 194, 197, 
212, 217, 248, 258, 284, 317, 320, 359; 
como unidade, 26, 58, 117-118, 125, 128, 
138-139, 141, 148, 152, 159-164, 
173-174, 177, 189, 197, 248, 284, 319, 
347, 350, 357-358; como dinamismo de 
conversão (resplendentia), 25-26, 81, 
262-263, 284-285, 292, 299, 301-304, 
306-309, 313, 319-320, 337-338, 345, 
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347, 352, 359, 367; como dinamismo 
expressivo, 25-26, 89, 117, 121, 123-124, 
142, 148, 153, 155, 160-162, 177, 
182-183, 196-200, 202-203, 206, 
211-212, 215, 217-219, 229, 240, 
246-249, 257-258, 262, 273, 280, 292, 
299, 301-309, 347, 356-361, 363, 365, 
374-376; como forma corpórea, 195-198, 
200, 205, 245-247, 257, 267, 283, 284; 
como dinamismo inter-trinitário (lux, 
splendor, calor), 25, 98, 123-129, 
137-153, 177, 182, 187-188, 190, 192, 
283, 308, 309, 357, 359; como categoria 
ontológica transversal, 25-26, 28, 81, 85, 
113, 115, 203, 248, 279, 292, 299, 301, 
306, 358-359, 367; e criação, 121, 
187-195, 199-200, 203-205, 211, 215, 
217, 247-248, 258, 303; espiritual criada, 
200-202; na arte, 41, 51-52, 57-58, 79-81, 
158-159, 367-368, 374; na teoria do 
conhecimento, 117, 121, 189, 279, 
280-283; da graça, 338; da razão, 99; 
treva mística, 343-345, 348, 373 
Cf. beleza, criação, difusão, emanação, 
expressionismo. 

 
MÍSTICA, 76, 340-349, 351, 372-373 
 
NEOPLATONISMO, 27, 155, 187, 189, 

191, 199, 212, 220, 314, 366 
Cf. círculo. 

NOME: o nome divino de luz, 110-115, 
129, 138-139; a nomeação a partir do 
efeito, 105-106; a possibilidade de 
nomear o Divino, 103-104; nomeação 
como exaltação do Divino, 105, 341; 
nome e beleza, 104-105; nomes 
apropriados, 106-107, 125, 128, 169, 173, 
175, 214, 223, 233, 236-237, 239, 241, 
247, 250, 313; nomes comuns, 128, 132, 
232-234, 236; nomes metafóricos, 81, 
108-112, 114, 138, 192, 358; nomes 
metalépticos, 244; nomes negativos, 344; 
nomes próprios, 106, 145, 149, 275; 
nomes transferidos, 109, 113, 169, 223, 
248, 250; nomeação por ablação, 107, 
109, 112; nomeação por causalidade, 107, 
109; nomeação por excelência, 107 
Cf. linguagem. 

NÚMERO: a simbologia do número, 46, 67; 
como estrutura da criação, 237-239, 
253-254; como exemplar divino, 180, 
254; e proporção, 44, 47, 54-56, 60, 

351-352, 360; número trinitário, 129-130, 
137, 152, 166-167, 175, 177-178 
Cf. beleza, trindade. 

ORDEM, 43-44, 47-49, 51, 67, 90, 97, 131, 
137, 142, 161, 163, 170, 174, 206, 238, 
241, 243, 261, 311, 336, 360, 362, 372 
Cf. beleza, bem, hierarquia. 

PITAGORISMO, 44, 155, 238, 360, 372 
 
RECONDUÇÃO, 28, 59, 90, 114-115, 160, 

262, 266, 268, 272, 279, 293, 295, 302, 
306, 319, 341, 352, 365 
Cf. itinerário. 

REFORMAÇÃO, 234, 273, 292, 305, 336, 
337 
Cf. beleza, deiformidade, graça. 

RELAÇÃO: causal, 67, 227, 244; cognitiva, 
86-87, 283, 348, 361; de apreensão, 88; 
de compreensão, 87; de participação, 195, 
198, 224, 243; de analogia, 113, 160, 
200-201, 221-224, 228, 231, 257, 276, 
357-358, 364, 352; expressiva, 26, 161, 
179-181, 183, 207, 208, 221, 225, 250, 
253, 292, 299, 302, 334, 361, 364; 
intradivina, 124, 128, 133, 136-137, 139, 
141-143, 145-150, 152, 178-181, 309, 
331, 338; intrínseca da alma, 274-275; 
entre homem e mundo, 267-269, 331; 
entre matéria e forma, 241, 270-271; 
entre o uno e o múltiplo, 180; entre 
partes, 51, 361; como estrutura 
ontológica transversal, 357-358, 364; o 
carácter relacional da beleza, 161, 178, 
181, 217, 251-252, 333-334, 348-349, 
357, 361, 364, 366; o carácter relacional 
da criatura, 228-230, 241, 245, 256, 284, 
331; o carácter relacional da luz, 118, 
121, 138, 147-148, 357-358 
Cf. beleza, luz, expressionismo. 

REVELAÇÃO: em sentido alargado 
(manifestatio Dei), 88, 90, 96, 103, 117, 
121, 124, 133, 148-149, 161, 182, 206, 
228, 233, 244, 248, 256, 260, 265, 295, 
303-306, 310-312, 359, 374, 376; em 
sentido estrito, 50, 92, 96, 237, 305, 315 
Cf. expressionismo. 

SEMELHANÇA: cognitiva, 87-88, 103, 
177, 229, 267, 272, 276, 283, 333; e 
analogia, 28, 113, 198, 219-220, 222-225, 



 

462 
 

228, 253, 343, 345, 364; e beleza, 161, 
178, 180, 183, 198, 251-254, 256-257, 
259-262, 290-291, 295, 323, 333-335, 
337, 348-349, 364, 371; e expressão, 109, 
123, 130, 133, 149, 152, 176-177, 180, 
182, 199, 207, 209-210, 211, 218-219, 
225, 229, 237, 257, 274-277, 285; e 
linguagem, 36, 108-109, 113; entre a 
alma e Deus, 94, 96, 103, 105; e união a 
Deus, 251, 262, 270, 284-285, 289, 320, 
323-325, 341, 345, 357; em sentido 
estrito (similitudo), 26, 207, 231, 234, 
273, 275-279, 285, 301, 304, 336-338 
Cf. analogia, graça, imagem. 

SER: ser na realidade, 92-93; ser no 
intelecto, 92-93, 95; ser por essência, 90, 
222-223, 225, 244; ser por participação, 
90, 222-223, 225, 244; ser analógico, 
223-225; ser unívoco, 222, 224, 227; ser 
de si, 151, 218, 227; ser conforme a si, 
151, 218, 227; ser para si, 151, 218, 227, 
244; ser de outro, 218, 227; ser conforme 
a outro, 218, 227; ser para outro, 218, 
227, 244; ser de Deus nas coisas por 
essência, por presença e por potência, 
230; ser da criatura em Deus, 229, 230, 
236, 245; ser da criatura na alma, 229, 
230, 267; ser da criatura no próprio 
género, 229, 230; ser divino, 94-97, 99, 
118-120, 126-127, 153, 232, 324, 329, 
330-331, 338-339; ser maior do que o 
qual nada pode ser pensado, 93, 97-99, 
122; do não-ser ao ser, 194-195, 204-205, 
209, 213-214, 217; e luz, 203, 246, 279, 
376; e manifestação, 133, 153, 155, 197, 
199, 203; e relação, 136; e significar, 245, 
246, 254, 258; modos de ser, 135, 136; 
transcendentais do ser, 90, 168, 249, 
254-256 

 
SOMBRA, 26, 184, 206, 218, 229, 231-235, 

294, 306, 334, 367 
Cf. analogia, imagem, vestígio. 

SPECIES, 161, 177, 197, 228-229, 238, 
243, 255, 267, 281, 283, 324, 332, 338 
Cf. beleza, emanação, imagem. 

TEMPO: como expressão da eternidade 
divina, 63, 67, 172, 184, 194, 198, 204, 
208, 210-212, 214-215, 225, 229, 233, 
240, 242, 247, 251-253, 261, 268, 292, 
299, 309-312, 363; e a tese da eternidade 
do mundo, 194, 208; e eternidade, 

125-127, 137, 146, 151, 165, 277; e 
história, 311-312; e itinerário, 310-312, 
340 
Cf. itinerário. 

TRINDADE: 25-26, 97-98, 101, 107, 120, 
134; dinamismo inter-trinitário, 26, 28, 
99, 101, 115, 119, 123-128, 130-134, 
138-142, 144-153, 163, 190-191, 198, 
201, 208-209, 212, 247, 292, 294, 299, 
309-310, 338, 357-359, 364; 
exemplarismo trinitário, 40, 67, 180, 207, 
214-215, 221, 232-244, 246, 249-251, 
254-255, 257, 273-275, 278, 286, 
288-289, 292, 301-302, 309, 311, 335, 
337, 352; e a questão do uno e do 
múltiplo, 126-130, 134-138, 140-141, 
145, 163, 166-167, 169-172, 174-176, 
178, 274-275, 338-339, 360 

 
VERBO: como exemplar da criação, 

179-181, 183, 208, 210-212, 233, 244, 
250-251, 279, 285, 288, 293; como 
expressão do Pai, 26, 102, 130-133, 149, 
176-177, 179-180, 183, 210, 250-252, 
276, 283, 299, 351, 357; Verbo na 
geração do Espírito Santo, 131, 310; 
verbo concebido e verbo proferido, 211; 
Verbo encarnado, 42, 46, 74, 76-78, 
293-295, 301, 336, 355, 374 
Cf. expressionismo, exemplarismo, 
imagem, trindade. 

 
VESTÍGIO, 26, 40, 47, 67, 80, 89, 105, 114, 

127, 138, 168, 180, 183-184, 191, 198, 
206-207, 215, 219-220, 225, 229, 231, 
233-237, 239, 240-242, 244, 246-247, 
249, 254, 275-279, 281-282, 286, 289, 
294, 299, 301-302, 304-306, 310, 
329-330, 332, 334, 341, 355, 358, 360, 
364 
Cf. analogia, imagem, semelhança, 
sombra, trindade. 

 
VONTADE: como faculdade da alma, 26, 

234-235, 259, 265, 273-275, 277-279, 
288, 335; como modo de produção 
divina, 101-102, 119, 130-132, 137, 
148-151, 174, 176; a vontade e a 
experiência do mal, 290-291; vontade e 
criação, 172, 179, 183, 190-191, 194, 
212-214; vontade no itinerário da mente 
para Deus, 74, 284, 286, 289, 301, 303, 
319-322, 325-326, 347, 351 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


