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Que Escapou a Aristóteles 

 

Outra coisa que também me parece metafísica é isto: 

- Dá-se movimento a uma bola, por exemplo; rola 

esta, encontra outra bola, transmite-lhe o impulso, e 

eis a segunda bola a rolar como a primeira rolou. 

Suponhamos que a primeira bola se chama... 

Marcela, - é uma simples suposição; a segunda, Brás 

Cubas; - a terceira, Virgília. Temos que Marcela, 

recebendo um piparote do passado rolou até tocar em 

Brás Cubas, - o qual, cedendo à força impulsiva, 

entrou a rolar também até esbarrar em Virgília, que 

não tinha nada com a primeira bola; e eis aí como, 

pela simples transmissão de uma força, se tocam os 

extremos sociais, e se estabelece uma coisa que 

poderemos chamar solidariedade do aborrecimento 

humano. Como é que este capítulo escapou a 

Aristóteles?  

(Machado de Assis – Memória Póstumas de Brás 

Cubas).



 
 

RESUMO 
 

 
Tem por objetivo analisar a história social da música que, por volta dos séculos XI e XII, 

ganha inovações estéticas contemporâneas a uma série de mudanças sociais ocorridas no período. 

A nova música que surge (polifônica) é uma variação técnica do chamado Canto Gregoriano 

(monofônico), sua evolução se deu principalmente no âmbito clerical, mas nem sempre sua 

relação com a Igreja foi pacífica. 

Por ser uma música desenvolvida nas igrejas-catedrais urbanas e nas universidades, ela 

tinha elementos externos à sua tradição, representava uma ruptura com a Igreja, que, até então 

tinha como centro de aprendizado os mosteiros rurais. Esse fato foi suficiente para que fossem 

gerados questionamentos quanto à legitimidade do uso dessa nova música na liturgia, embora 

esses questionamentos não tivessem gerado nenhuma atitude arbitrária em relação à prática da 

música polifônica em ambiente religioso. 

Durante os séculos XII e XIII, uma certa estabilidade social e a hegemonia da Igreja 

colaborou para o diálogo, até que um avanço do poder temporal sobre a Igreja no século XIV a 

levou-a a rever com mais rigidez os elementos que a sociedade trazia para dentro de suas práticas.  

Foi então que uma bula do Papa João XXII (Docta Sanctorum Patrum) proibiu que a 

música polifônica, principalmente a que vinha de novas escolas e tinham características estéticas 

secularizadas fosse proibida em atos litúrgicos. Estudar os motivos que impeliram o Papa a tomar 

tal atitude é o objetivo principal desta pesquisa. 

 

Palavras-chaves: Música Polifônica, Canto Gregoriano, Papa João XXII, Bula Docta Sanctorum 

Patrum, Idade Média 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

 
It intends to analyze the social history of the music, which, around XI e XII centuries, is 

aesthetically innovated at the same time that several social changes happen. This new music 

(polyphonic) is a technical variation of the Gregorian Chant (monophonic). Its evolution happens 

mainly in the church environment, but its relation with the clerics was not always peaceful.  

Because it was developed in the urban cathedrals-churches and universities, it did not 

totally join with the church tradition, it used to represent a deviation from the church, which, until 

that moment, had as its scholars centers, the monastery. This fact was enough to generate doubts 

about using or not this music in the churches celebrations. Although these doubts existed, they 

had never taken the clerics to any arbitrary actions in relation to the polyphonic music. 

During the XII and XIII centuries, a social stability and the church hegemony 

contributed for the dialog between clerics and musicians, but the actions of the temporal power 

against the church in the XIV century, made it look more carefully to the elements that the 

secular society brought to its practices in the celebrations. 

This is when Pope John XXII decrees the bull “Docta Sanctorum Patrum” prohibiting 

the practice of polyphonic music, mainly the one that were practiced by new schools and had 

secular characteristics, in churches celebration . Studying the reasons that influenced the Pope to 

take this action is the principal objective of this study.    

 

Keywords: Polyphonic music, Gregorian Chant, Pope John XXII, Docta Sanctorum Patrum, 

Middle Age 
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INTRODUÇÃO 
 

1 – Motivação 

Estudar as relações sociais sempre me parece uma empreitada interminável, portanto 

extremamente sedutora. Cada acontecimento é sempre influenciado por uma infinidade de outros 

acontecimentos, seja de forma direta ou indireta. Entrar por este caminho sem fim é um desafio 

complexo onde perguntas, muitas vezes, geram outras perguntas como respostas. 

Dentro deste pensamento, cada obra de arte é um acontecimento e cada corrente 

artística, seja ela literária, musical, arquitetônica, ou de qualquer outra forma de expressão 

artística, dá-se dentro de um conjunto de convenções ou imposições sociais e, ao mesmo tempo, 

de indivíduos que vivem naquele contexto e o interpretam subjetivamente.  

Mesmo dentro do campo da análise, acabamos encontrando também tendências que 

enxergam as obras e as correntes artísticas sob determinado ângulo e buscam criar e seguir suas 

trilhas dentro do labirinto que é o mundo em que vivemos.  

Já durante minha graduação em Letras, a busca dentro deste universo infindo era ao 

mesmo tempo o maior estímulo e, em alguns momentos, motivo de frustração por sempre achar 

que os estudos sobre as relações entre as obras de arte e seu contexto social mereciam mais 

aprofundamento. Leituras de Walter Benjamim e Theodore Adorno, entre outros, foram sempre 

uma trilha que trazia paisagens encantadoras, além de estimularem que minhas análises não se 

limitassem à literatura, mas expandissem para a expressão artística que mais me atrai: a música.  

O estímulo inicial que me levou a esta pesquisa foi a atração que o canto polifônico 

causava em mim. Sua complexidade sonora sempre me pareceu fruto de uma complexidade 

social muito grande, a conciliação de tantas vozes diferentes dentro de “regras de convivência” 

rítmicas e harmônicas e seu belo resultado sonoro sempre me pareceram uma metáfora muito boa 

para expressar a sociedade que almejamos ser. 

No entanto, esta intuição sobre a relação entre música e sociedade me causava, ao 

mesmo tempo, estranhamento, pois a visão que se dissemina normalmente sobre a Idade Média é 

a de que se tratava de um período obscuro e decadente, o que contrastaria com uma música de 

arquitetura tão complexa, caso estivesse certa minha intuição. O desejo de estudar o tema 

aumentou quando, através das leituras a respeito, tomei conhecimento da bula “Docta Sanctorum 

Patrum” emitida pelo papa João XXII por volta de 1324 proibindo a polifonia em 
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determinadas ocasiões da cerimônia religiosa, que acabou por se tornar tema principal de 

estudo neste trabalho. O que levou o papa a emitir esta bula? O que este canto polifônico 

representava naquele contexto social do século XIV? Por que o papa não aceitaria na liturgia um 

canto tão belo? Estas são algumas das muitas perguntas que surgiram em um primeiro momento 

para mim e que, desde o princípio, este trabalho procurou elucidar. 

Pesquisar o contexto em que se deram os primeiros registros da polifonia foi 

fundamental para entender o que se passava, o que esta música representava e quais relações 

poderiam ser extraídas dali. Analisar os caminhos que a música segue neste período é analisar, 

primeiramente, a História da Igreja, uma vez que a maioria dos registros sobre a Idade Média 

pertencem a ela, e observar os processos que se davam então em seguimentos da sociedade que 

passavam a ser mais significativos para seu rumo.  

 

2 – Ineditismos e diferentes visões 

Muitos trabalhos sobre a História da Música e sobre a História da Igreja citam a bula 

“Docta Sanctorum Patrum” emitida pelo papa João XXII no primeiro quarto do século XIV, 

porém sempre de forma passageira. Não foi encontrado ao longo da pesquisa praticamente 

nenhum documento que a trate com exclusividade, tal como será feito neste trabalho, apesar de 

sua importância histórica, já que se trata de um primeiro documento papal tratando 

exclusivamente de música.  

Do ponto de vista dos historiadores da música, as análises tratam normalmente de tentar 

medir o impacto que ela teve na evolução da técnica polifônica, cujo desdobramento resultou na 

música criada nos próximos séculos e até no que ouvimos hoje, já que a bula é emitida em um 

momento em que esta música dá um salto técnico que a transforma esteticamente de forma 

profunda. Ou ainda, consideram-na como mais um episódio das constantes tensões entre os 

praticantes de música que buscam sua evolução baseada em critérios estéticos e técnicos, entre 

outros próprios da prática musical, com líderes políticos que veem  na música uma ferramenta de 

propaganda ideológica: 

 

Os músicos da Grécia decadente, os teóricos da Idade Média, os humanistas florentinos da 
Renascença, os músicos italianizantes do século XVIII ou germanizantes do século XIX, os 
dodecafonistas estabeleceram, assim, o primado de sua verdade musical, com a obstinação dos 
prosélitos perseguidos [...] (CANDÉ, 2001, p. 31) 
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Porém, nem sempre os rumos da música estão nas mãos dos músicos: 

 

Se, ao contrário, a minoria ativa é formada de não-profissionais, dispondo de um poder político 
ou econômico, seus critérios serão de ordem prática ou ideológica. Verdadeiras ditaduras 
artísticas podem exercer-se então sobre o público, bem como sobre os criadores. Desta vez, a 
liberdade de escolha não é mais orientada apenas por uma propaganda musical ou uma 
campanha de intimidação doutrinária: ela é simplesmente abolida! A história nos fornece vários 
exemplos desse totalitarismo musical: a ação ‘purificadora’ e unificadora de São Gregório e de 
Carlos Magno, as exigências dos concílios, as da Reforma e da Contra-Reforma, as 
considerações em nome do nazismo ou do realismo socialista segundo Jdanov, e enfim o império 
do show business. (CANDÉ, 2001, p. 31)  
 

Para os historiadores da Igreja, normalmente a bula é citada como a tentativa do papa de 

preservar a liturgia e como forma de analisar o contexto em que ela foi emitida, como foi sua 

aceitação dentro da Igreja, entre outros fatores, já que o papa João XXII é um daqueles que 

exerceram seu pontificado em Avinhão e não em Roma, fato que tem uma marca histórica 

importante para a Igreja. 

Conforme foi citado há pouco, a bula “Docta Sanctorum Patrum” se configura como o 

primeiro documento de um papa regulamentando a música do culto. Desde a Reforma de 

Gregório Magno, no século VII, não surge nenhuma novidade no âmbito musical que tenha sido 

julgada relevante o suficiente para que uma atitude tão drástica tenha sido tomada, ou pelo 

menos, não se considera que nenhuma novidade representasse uma ruptura tão grande a ponto de 

demandar uma intervenção papal. Portanto a bula passa a ser testemunha de uma série de eventos 

históricos que através de sua análise, podemos notar. Sua emissão ocorreu em um momento em 

que a técnica de composição dava um salto muito significativo, rompendo com uma construção 

teórica e prática da música que havia se desenvolvido e se consolidado durante os últimos sete 

séculos aproximadamente. Por outro lado, o salto técnico da música que o papa tenta regular, pelo 

menos no que diz respeito à sua execução dentro do culto litúrgico, é acompanhado por uma série 

de acontecimentos sociais que, junto com a música, indicam a formação de uma sociedade 

pluralizada e a suposta vulnerabilidade em que a Igreja se encontrava diante daquele momento 

histórico. 

Estudar a História daMúsica, qualquer que seja a época, é estudar a sociedade: 

 

A música, a menos que não passe de rabiscos casuais em sons, tem o seu lugar na história geral 
das ideias, pois sendo, de algum modo, intelectual e expressiva, é influenciada pelo que se faz no 
mundo, pelas crenças políticas e religiosas, pelos hábitos e costumes ou pela decadência deles; 
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tem sua influência, talvez velada e sutil, no desenvolvimento das ideias fora da música. 
(RAYNOR, 1986, p. 14) 
 

Com base nisto, pretende-se, neste trabalho, dar uma posição de protagonismo à música, 

o que pode se estender às outras formas de arte e que normalmente não encontramos nos livros 

que tratam do assunto. Tentar-se-á mostrar a música como um agente social que acompanhou as 

mudanças de seu tempo, mas que também contribuiu para elas. 

Embora seja comum encontrar trabalhos que falem sobre a relação das artes plásticas e 

da literatura com o contexto social citando-as tanto como reflexos, mas também como 

fomentadoras desse contexto, o mesmo parece ocorrer com menos frequência com a música, 

talvez por ser uma arte muito ligada ao subjetivo no que se refere à expressividade. Essa 

preocupação existe e sua dificuldade é reconhecida, tendo sido possível encontrá-la em trabalhos 

pesquisados. Jacques Heers é um exemplo de quem chama a atenção para este fato: 

 

A arte musical não é apenas o intérprete de certas atitudes afetivas ou religiosas, através da 
escolha dos temas e do estilo, mas representa também tendências mais profundas e a evolução 
das atitudes intelectuais. Porém, ligar a história das ideias com a da música não é uma empresa 
fácil. Tais foram as tentativas de H. Leichentritt em 1938 (Music history and ideas) e em 1951, 
Musical Form. (HEERS,1981-b, p. 299) 
 

Na mesma obra, temos um exemplo do tipo de análise que se pretende alcançar: 

 

Por sua parte, G. K. Lowinski analisou a concepção do espaço na música do Renascimento e 
assinalou as estreitas relações entre a ideia do espaço físico e do espaço musical. Sem dúvida 
alguma a obra refere-se principalmente ao séc. XVI, mas marca nitidamente a ruptura que se 
operou um pouco antes. Para o homem da Idade Média, a terra permanecia imóvel no centro de 
um universo estreito. O descobrimento dos espaços vazios pelos astrônomos é, evidentemente, 
muito tardio, mas já os pintores do Quattrocento, sugerindo nos seus afrescos longínquas 
paisagens e multiplicando os planos, tinham familiarizado o público com outra concepção de 
espaço. Daí as importantes mudanças na arte musical, uma expansão do espaço obtido pouco a 
pouco pela inserção de meios-tons e pelo emprego de novos instrumentos. Sem falar das 
construções harmônicas cada vez mais complexas. Conclusões sedutoras, limitadas 
propositadamente a algumas considerações particulares, que deveriam incentivar outras 
pesquisas. (Idem) 
 

Por se tratar de um tema cuja exclusividade do tratamento é inédita e que pretende ter 

uma abordagem reconhecidamente diferenciada, ou, pelo menos, admitida como ousada, de 

acordo com algumas obras consultadas, crê-se que este trabalho pode ser de importância para que 

outros enfatizando a mesma abordagem e buscando outras linhas de análise do tema mesmo tema 
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sejam elaborados.  

 

3 – Sobre a pesquisa 

O período histórico abordado será principalmente o século XIV europeu, mais 

especificamente, França e Roma. No entanto, será necessário, para que possamos entender esse 

período, voltar a séculos anteriores, pois é neles que surgem os primeiros registros desse canto, o 

polifônico, que passa a fazer parte das celebrações da Igreja, mas que em determinado estágio de 

sua evolução rompe com uma tradição de muito tempo, desde que a música gregoriana 

(monódica) fora instituída como a música oficial da Igreja (século VII), e acaba sendo proibido.  

Trataremos também de algumas concepções que os gregos tinham sobre a música, na 

medida em que estas foram a base teórica para a Igreja primitiva e medieval na constituição de 

sua música, item tão importante na sua consolidação como instituição universal ao longo de sua 

história. 

As mudanças sociais que foram se sucedendo durante todos os séculos em que a Igreja 

caminha para se transformar na instituição hegemônica da Idade Média também devem ser 

abordadas como forma de se sustentar a principal hipótese do trabalho, da qual trataremos no 

item próprio para isto. Assim poderemos chegar até o século XIV, apontar a relação da música 

com o ambiente clerical, relação esta de muita ambiguidade e até de arbitrariedade como no 

momento alvo de nosso estudo, quando o papa João XXII proíbe a execução, no ambiente 

litúrgico, do canto polifônico que surgia com as escolas contemporâneas. 

Portanto, o trabalho tem interesse para o cientista da religião, para o teólogo,  para quem 

estuda História, seja especificamente da Igreja, da música e das artes em geral, ou da Idade 

Média, para quem se interessa em analisar a dinâmica social do período e refletir a respeito das 

relações entre a arte e a sociedade  

Busca-se mostrar que, analisando a relação entre a Igreja e a Música, é possível entendê-

la como uma miniatura da relação da Igreja com o restante da sociedade medieval. 

Portanto, ao longo do trabalho, muitas questões serão levantadas para que nosso 

entendimento sobre a importância deste trabalho possa se confirmar. O que levou o papa João 

XXII a esta atitude inédita de emitir um documento regulamentando a música na liturgia? Qual a 

importância desta atitude? Quais significados para o entendimento das circunstâncias sociais 

daquele momento histórico ela pode ter? Esta intervenção se dá sob quais aspectos: estéticos, 
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litúrgicos e tantos outros? O que representava musicalmente a nova forma de composição 

promovida pela “nova escola”, maneira como o papa se refere aos praticantes da nova forma de 

composição? O que esta música representava socialmente? O que a Igreja concebeu como sendo 

uma música ideal para o culto? O que, na visão da Igreja, a música representava dentro do culto 

religioso? Há paralelos entre a mudança técnica musical e as mudanças sociais pelas quais a 

sociedade europeia passava neste que é um período de transição entre a Idade Média e o 

Renascimento? Entre tantas outras perguntas.  

Algumas perguntas serão aprofundadas para fins de embasamento histórico, como por 

exemplo: qual a situação da sociedade no momento em que surgem os primeiros registros da 

música polifônica dentro da igreja, por volta dos séculos X e XI, em comparação ao momento da 

emissão da bula no século XIV?; quais os avanços técnicos da música nesse período que 

poderiam levar a um questionamento da Igreja quanto a sua funcionalidade na liturgia?; qual a 

situação da Igreja dentro desse ambiente social estudado?; com as crises do século XIV, a Igreja 

deixava de ser o parâmetro organizador da sociedade? Estas são algumas das questões que nosso 

trabalho pretende enfrentar. 

 

4 – Hipóteses 

Diante desta problemática, iremos em direção às hipóteses do trabalho. Dentre as muitas 

que podem se levantadas, a que mais se aproxima de nosso objetivo é a de que seria possível, 

através do estudo da relação por vezes incentivadora, por vezes ambígua ou arbitrária entre a 

Igreja e o canto polifônico, explicar a relação desta com todo o conjunto da sociedade nos 

períodos em que estes estiveram em maior consonância ou dissonância. Seria, portanto, a relação 

entre a música e a Igreja, uma miniatura da relação desta com a sociedade, pois seria possível 

notarmos paralelos entre as mudanças surgidas na música e as mudanças sociais que se davam 

com a ascensão de um maior número de classes sociais buscando sua autonomia em relação à 

hegemonia da Igreja. Para chegarmos à demonstração desta hipótese, trabalharemos outras que 

lhe servirão de embasamento, entre elas a de que a tentativa do papa ao emitir a bula é impedir 

que a ascensão destas novas classes sociais afetem o ritual da Igreja e coloquem sua tradição em 

um segundo plano. 
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5 – Fins e meios 

Com o trabalho, pretende-se dar indícios da dinâmica das relações sociais da época 

através da relação entre a música polifônica e a Igreja, além de mostrar o impacto que estes 

agentes sociais podiam causar entre si no período. Pretende-se, também, ampliar o conhecimento 

sobre um fato acerca do qual desconhecem-se estudos mais aprofundados que o trate 

exclusivamente: a bula “Docta Sanctorum Patrum”, além de fazer uma pesquisa em que se busca 

tratar a música com mais protagonismo nos rumos da sociedade do que os estudos normalmente o 

fazem, conforme já foi mencionado. Espera-se, ao final desta pesquisa, estimular a curiosidade 

dos leitores para outros períodos históricos e outras formas de arte, tendo como base o tipo de 

abordagem que se propõe aqui. 

Para que se possa chegar à tal hipótese, alguns conceitos devem ser abordados como, por 

exemplo, uma breve explicação do que é música polifônica e o que é música monódica. Posto 

isso, verificaremos como se deu a passagem de uma para a outra, em qual contexto histórico isso 

aconteceu e como ocorreu o desenvolvimento de ambas dentro do ambiente clerical com o passar 

do tempo, de modo que entenderemos a importância da música na liturgia. Este ambiente deve 

também ser estudado para que se possa entender o que levaria tal música a ser aceita por ele em 

um determinado momento histórico e isso mudar em outro.  

Alguns livros serão fundamentais para que nossos objetivos sejam atingidos e é válido 

citarmos alguns, além de explicarmos a metodologia que será utilizada: 

Em Sociologia das Religiões e Consideração Intermediária, texto que fará boa parte de 

nosso embasamento teórico, o sociólogo Max Weber trata do que chama de processo de 

racionalização da religião. Para explicarmos de forma simples, trata-se, entre outras coisas, do 

processo pelo qual a religião busca a “eliminação do pensamento mágico como meio de 

salvação” (WEBER, 1985, p. XIV). Como consequência desta busca, a religião racionalizada fica 

sujeita ao “imperativo da coerência” (WEBER, 1985, p. 238), o que vai gerar uma tensão entre 

ela e as diferentes esferas da sociedade quando estas passam a buscar autonomia e com isso 

desenvolvem regras próprias no que dizem respeito a campos como o da política, da estética, das 

artes, entre outros. Para estas religiões racionalizadas, o avanço destas esferas representa uma 

ameaça a seu poder organizador da sociedade e, em alguns casos, uma competição em relação à 

sua concepção sobre o mundo, sobre a salvação da humanidade, entre outros fatores, sobre os 

quais a Igreja busca monopólio. 
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Ora, se uma comunidade surge na onda de uma profecia ou da propaganda de um salvador, o 
controle da conduta regular cabe, primeiro, aos sucessores qualificados carismaticamente, aos 
alunos, discípulos do profeta ou do salvador, mais tarde. Sob certas condições que se repetem 
regularmente, essa tarefa caberá a uma hierarquia sacerdotal, hereditária ou oficial. (WEBER, 
1985, p. 241) 
 

Diante desta justificativa para uma certa primazia social é inevitável que: “Quanto mais 

as religiões tiverem sido verdadeiras religiões de salvação, tanto maior foi a sua tensão” 

(WEBER, 1985, p. 241)  

Weber classifica as esferas que entram em tensão com a religião como racional, 

representada pela política, economia e vida intelectual; e irracional, representada pela estética e 

pelo erotismo. Nosso trabalho se organizará com base nesta classificação, sendo o primeiro 

capítulo iniciado com um levantamento da trajetória da Igreja e seu caminho como instituição 

que se pretende universal, ou seja, mostrando o processo de hierarquização da instituição e sua 

trilha no sentido de obter a hegemonia social almejada. Seguiremos com o levantamento de dados 

históricos sobre vários agentes inseridos na esfera racional, portanto, nos campos da política 
(monarquia e os nobres oriundos das Cruzadas), do Intelecto (universidades) e da Economia 

(Mercadores e o estímulo mercantilista que representaram).  

O capítulo seguinte falará sobre a História da Música trazendo dados do que Weber 

chamaria de esfera irracional (particularmente do campo da estética), para que, com eles, 

possamos fazer alguns cruzamentos visualizando como as tensões descritas por Weber em 

processos de racionalização da sociedade de fato se davam no período em que estudaremos.  

Para tal, além de Weber, recorreremos à leitura de medievalistas franceses como Jacques 

Le Goff, Jacques Heers, Marc Bloch, Georges Duby, e tantos outros, que serão de suma 

importância para o levantamento factual necessário tanto no que se refere ao contexto social do 

período como no que se refere à postura da Igreja católica diante dele. Já nessas leituras serão 

encontrados elementos que apontarão para a hipótese principal da dissertação, conforme descrita 

anteriormente. Livros sobre história da música mais especificamente completarão a face 

historicista do trabalho. Os livros de Donald Grout e Claude Palisca e de Roland Candé sobre a 

história da música ocidental são exemplos dentre os tantos que surgirão.  

Uma vez feitos os levantamentos factuais, a análise e o cruzamento dos dados se dará 

com base na abordagem contida em autores da História Social, tais como Arnould Hauser, 
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Mikhail Bakhtin, Henry Raynor, entre outros. 

Iniciaremos então o terceiro capítulo, no qual faremos a análise da Bula “Docta 

Sanctorum Patrum” de João XXII. Falaremos sobre a importância e o valor dado às bulas como 

instrumento de administração dos papas e em seguida apresentaremos a bula em sua versão na 

língua em que foi escrita, o latim, ao lado da sua tradução para o português. Aproveitaremos os 

dados históricos levantados ao longo de todo o trabalho para, cruzando informações, 

compreendermos as hipóteses referentes aos argumentos do papa, entendermos em quais 

tradições e conceitos elas se suportam e se referenciam, entenderemos com qual grau de 

solenidade a bula é emitida, fato que denuncia a importância que se dava ao tema. Entenderemos, 

entre outras coisas, se a restrição papal se faz a qualquer tipo de polifonia ou se somente ao das 

Novas Escolas, que surgem já no século XIV, a chamada Ars Nova e suas contemporâneas. 

Analisaremos argumento por argumento de cada parágrafo individualmente para que 

fique clara a lógica da construção do texto baseada em: tese no primeiro parágrafo, antítese no 

segundo e síntese no terceiro, e mostraremos que esta síntese não encerra o texto, pois uma 

consideração final é feita a fim de que uma exceção seja informada: a execução de certo tipo de 

polifonia nas cerimônias religiosas é permitida. Discutiremos quais poderiam ser estas formas de 

polifonia e discutiremos os porquês desta concessão.  

Com isso pretendemos chegar às hipóteses já apresentadas e abrir uma série de 

perspectivas para que futuros estudos sejam feitos sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO I  
IGREJA E SOCIEDADE: HEGEMONIA X AUTONOMIA 

 

 

Neste primeiro capítulo faremos um levantamento de dados históricos referentes ao 

processo de universalização da igreja institucional, trataremos das reformas pelas quais a Igreja 

passou ao longo da Idade Média, em quais contextos estas reformas se deram; falaremos sobre a 

mudança social que começa por volta dos séculos X e XI; sobre a ascensão de classes sociais 

como a dos Nobres e Reis oriundos das Cruzadas, dos Mercadores, dos movimentos considerados 

heréticos pela alta hierarquia da Igreja, dos Universitários, entre outros. Com isso teremos 

embasamento para entender em que contexto a polifonia musical surge e o que ela representava 

tanto em sua origem quanto no momento da emissão da bula Docta Sanctorum Patrum, tema de 

nossa análise. 

 

1 - A Igreja romanizada e o poder centralizado no papa 

A situação do papado no século XIV é fundamental para entendermos os motivos que 

levam o papa João XXII a emitir a bula “Docta Sanctorum Patrum”, regulamentando o uso da 

música nas cerimônias da Igreja. O papado vivia então a derrocada de um processo intentado, 

pelo menos, já a partir da queda do império romano, e que teve seu ápice no início do século 

XIII. Para entendermos melhor suas repercussões, faremos uma reconstituição cronológica deste 

processo.  

Desde a alta Idade Média, o projeto de hegemonia papal começa a se desenhar dentro da 

Igreja. Já com Leão I (440-61), pode-se notar o esforço de condensar uma teoria unindo 

elementos da doutrina cristão com conceitos romanos para se justificar a primazia do papa. No 

entanto, o contexto social germanizado e ruralizado, surgido com o fim do império romano, e 

mantido pelos séculos seguintes, demandava um equilíbrio entre a figura do papa e a do 

imperador, embora, o primeiro já tivesse certa preponderância uma vez que detinha a autoridade 

espiritual, considerada superior à autoridade temporal do segundo. 
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A intervenção constante dos imperadores germânicos nas decisões eclesiásticas (um 

exemplo muito relevante é a questão das Investiduras*) foi um fator que durante muitos séculos 

impediu a concretização do processo desejado pela alta hierarquia da Igreja. A presença da Igreja 

Bizantina, com sua importância na estrutura do Império e sua tradição não centralizadora, 

também era um obstáculo a ser suplantado pelos papas para obterem a hegemonia almejada. 

 

A pesquisa histórica, notadamente a de Yves Congar, mostra que até o século XII, fora de Roma, 
a importância da Igreja romana não era entendida como uma verdadeira autoridade educativa no 
sentido do termo (magisterium), mas sim como uma autoridade religiosa. Ninguém em todo o 
primeiro milênio considerava as decisões do papa infalíveis (KÜNG, 2002, p. 91) 
 

O período sob influência germânica trouxe uma série de elementos novos para o 

Cristianismo como a superstição, a crença em espíritos, entre outros. Essa invasão de novidades 

somada à fragmentação social causada pela debandada quase que total das pessoas da cidade para 

o campo, por questões de segurança, induziu a Igreja a uma série de reformas que afetaram seus 

âmbitos, entre eles, a liturgia. Muitas das reformas visavam a preservação da unidade da Igreja 

diante dos diferentes idiomas que surgiam e de todas as ramificações culturais que a dispersão 

geográfica dos povos causava, além de superar as dificuldades de comunicação da época. Para 

isso a Igreja se fecha para elementos externos e cria na liturgia um ambiente que se distingue da 

prática cotidiana. Exemplos claros disso podem ser citados: o uso do latim nas cerimônias e como 

língua universal da Igreja - mesmo quando ele passou a ser incompreensível aos leigos ‒ e a 

oficialização do Canto Gregoriano como seu canto oficial - canto que se dava sem a participação 

dos fiéis, somente do coral eclesiástico ‒ são os que mais interessarão para nosso trabalho, 

embora outros, como o celibato entre o clero, possam ser citados. Era necessário que medidas 

para o fortalecimento interno e a unidade de discurso se dessem. Para isso e para garantir 

elementos comuns que possibilitassem a comunicação institucional e transformasse a Igreja em 

uma instituição internacional, uma grande Reforma foi feita.  

São partes importantes deste esforço, São Bento que, nascido em 480, redigiu uma regra 

para dirigir seus monges marcada por muita organização e ordem: “Os monges eram os 

‘profissionais’ da religião. A distinção entre laicalismo e clericalismo ficou mais evidenciada a 

                                                           
* Investidura: processo pelo qual se dava a nomeação de leigos para altos cargos da Igreja 



20 
 

 

partir dessa época”(FREDERICO, 1998), e o papa Gregório, que na transição do século VI para o 

VII teve vital importância para a Igreja: 

 

A regra de São Bento, clara e cômoda, foi entusiasticamente aprovada pelo papado e mais 
particularmente por Gregório, o Grande (590-604). Pertencia ele a uma rica família patrícia de 
Roma e foi primeiramente prefeito da cidade. Eleito papa, soube restaurar as ruínas da cidade, 
alimentar as populações esfaimadas e enfraquecidas. Inclinou-se, principalmente, à 
reorganização da Igreja, à imposição de uma férrea disciplina, através do envio de “visitantes” e 
pelo controle das eleições episcopais em todo o Ocidente. (HEERS, 1981-a, p. 34) 
 

Foi sob o pontificado de Gregório, o Grande (590-604), que muitas destas mudanças 

foram implementadas, e pode-se dizer que somente no século XI a Igreja vai se rever de forma 

tão consistente quanto a feita por este papa. Mesmo na fase em que Marc Bloch chama de a 

Primeira Idade Feudal (marcada principalmente pela queda do Império Carolíngio), em A 

Sociedade Feudal, as ações de Gregório ainda surtem o efeito desejado:  

 

o caráter internacional da Igreja; entre padres ou monges instruídos, o uso do latim como língua 
comum; as associações entre mosteiros; a dispersão dos patrimônios territoriais; as ‘reformas’, 
finalmente, que ao sacudirem periodicamente o grande corpo eclesiástico, transformavam os 
lugares que primeiramente eram atingidos pelas reformas em centros de atração, aonde acorriam 
monges de todas as partes em busca da verdadeira regra e, ao mesmo tempo, centros de 
dispersão donde os zeladores exagerados se lançavam no exterior à conquista do mundo católico. 
(BLOCH, 1982, pp. 83 e 84) 
 

Diante desta diversidade, a arte se mostrou um indício de que a reforma havia surtido 

efeito. Diante das ferramentas de comunicação da época, seria impossível extinguir as variações; 

no entanto, a arte mostra que dentro dela, havia algo que era comum a todas: 

 

O que impressiona nestas obras de arte é simultaneamente a sua diversidade, a exuberância de 
invenção que testemunham e a sua profundíssima, a sua substancialíssima unidade. A variedade 
nada tem de surpreendente. A cristandade latina estendia-se por uma área imensa que exigia 
meses a ser percorrida, cortada como era em mil obstáculos pelos acidentes de uma natureza 
indomada e pelos largos vazios abertos no tecido do povoamento urbano. (DUBY, 1993, p. 16) 
 

A unidade citada pode ser entendida como o sucesso de um projeto de universalização: 

“Mais surpreendente é a unidade profunda que, em todos os níveis de cultura, e particularmente 

no da criação artística, marca uma civilização, ainda que largamente espalhada por um espaço 

difícil de vencer”. (DUBY, 1993, p. 17) 
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Sem dúvida que a unidade institucional adotada, sobretudo com o aspecto linguístico e a 

liturgia uniformizados, foi de fundamental importância para a preservação da Igreja. O mundo 

feudal demandava um centro de administração política ainda que mínimo para mediar conflitos e 

estabelecer alguma unidade:  

 

Com a crescente racionalização da administração política, o poder do clero pôde aumentar. Nos 
tempos antigos do Egito e Babilônia, somente o clero recrutava os escribas para o Estado. O 
mesmo aconteceu com o príncipe medieval quando a administração baseada em documentos 
teve início. (WEBER, 1985, p. 260) 
 

Com isso, a importância dada então à instrução do clero também contribuiu para a 

sobrevivência da Igreja institucional, pois, com seus membros instruídos, a Igreja detinha 

monopólio sobre algo que nem imperadores ou reis de então possuíam:  

 

Esta carência de instrução, na vida secular, explica o papel desempenhado pelos clérigos, como 
intérpretes do pensamento dos grandes e também depositários das tradições políticas. Os 
príncipes eram obrigados a ir buscar a esta categoria de servidores aquilo que os restantes que os 
rodeavam eram incapazes de lhes proporcionar. Cerca de meados do século VIII tinham 
desaparecido os últimos “referendários” leigos dos reis merovíngios [...] (BLOCH, 1982, p. 102) 
 

Enfatizando a longevidade dos efeitos gerados pela estratégia de educar seus integrantes 

adotada pela Igreja, o autor conclui: “entre estas duas datas [séculos VII e XII] haviam decorrido 

mais de cinco séculos, durante os quais as chancelarias dos soberanos que tinham reinado sobre a 

França tinham sido dirigidas unicamente por homens da Igreja”. (BLOCH, 1982, pp. 102 e 103) 

O que poderia ser uma grande oportunidade para a Igreja de Roma consolidar seu 

projeto de unidade religiosa e de, com ela, fazer uma incursão sobre o poder temporal, foi o 

surgimento do Islã no século VII, fator este que provocou um enfraquecimento da Igreja de 

Bizâncio e permitiria o avanço da Igreja Romana. No entanto, este mesmo Islã se expandiu muito 

rapidamente e passou a avançar sobre o Ocidente. Com isso, mais do que de expansão, um 

esforço de defesa se fez necessário e o império germânico era fundamental para tal, o que inibiu 

também uma incursão mais incisiva sobre o poder temporal pelos papas.  

A aproximação Igreja-Império neste período, principalmente o carolíngio, foi de 

importância mútua. A Igreja dispunha de vários elementos necessários ao império para a 

obtenção de sua unidade e o império proporcionava à Igreja a proteção necessária para sua 

expansão, manutenção e fortalecimento. 
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Somente por volta da metade do século IX, com o enfraquecimento do império 

germânico causado por sua divisão entre os três filhos do imperador Carlos Magno, abriu-se um 

caminho sólido para o papado avançar com seu projeto de obtenção do poder temporal e da 

unidade interna: 

 

Após o reinado de Carlos Magno, a corte deixou de ser o centro cultural e intelectual do império. 
O saber, a arte e a literatura estão agora concentrados nos mosteiros, o mais importante trabalho 
intelectual é realizado em suas bibliotecas, gabinetes de copistas e oficinas. A arte do ocidente 
cristão deve sua primeira idade de ouro à riqueza e atividade dos mosteiros. (HAUSER, 1998, 
p.170)  
 

No século X, uma série de batalhas pela hegemonia foi travada dentro do alto clero da 

Igreja. Falsificações de documentos e releituras de teorias com o intuito de justificar a 

concentração do poder na figura papal ganharam grandes dimensões. Esta batalha político-

ideológica persiste no século XI, quando a Igreja investe pesadamente na revisão de sua estrutura 

adotando uma mais baseada em concepções romanas, o que garantia a supremacia do papa e 

inclusive sua inquestionabilidade. De acordo com esse novo posicionamento, “a obediência a 

Deus precisa ser a obediência à Igreja, e a obediência à Igreja, obediência ao papa” (KUNG, 2002 

p.118). De acordo com outro estudioso, “surgem teorias que insistiam no domínio espiritual de 

Roma e na sua superioridade última sobre os príncipes seculares” (RUNCIMAN, 1995, p.83). 

Com a infalibilidade do papa declarada (embora não proclamada como dogma, algo que ocorreria 

apenas em 1870), e estando acima de todos, sejam fiéis, sejam clérigos, sejam bispos, ele passa a 

estar acima também do imperador, uma vez que este é tomado como falível. 

Este esforço da Igreja tem como objetivo principal se libertar da influência dos 

imperadores germânicos na tomada de suas decisões. O período que antecede o pontificado de 

Gregório VII é marcado pela forte interferência externa em grandes decisões da Igreja. Essa 

intervenção é tida como uma das principais causas dos, considerados, descaminhos que a Igreja 

vinha adotado então: 

 

[...] a desintegração da ordem pública provocara evidentemente a dominação dos leigos, do 
imperador ao simples senhor de aldeia, sobre os bens da Igreja. Henrique III investido com o 
título de patrício romano, regulamenta as questões na cidade e se constitui em árbitro; em 1046, 
depõe os três papas que disputavam Roma e, no sínodo de Latrão, recebendo da assistência 
ajoelhada o pedido de escolher um novo pontífice, designa um germano, Suidger de Bamberg 
(Clemente II). Em consequência disso, até 1054, todos os papas foram bispos alemães, 
instalados pelo imperador [...] (HEERS, 1981-a, p. 96) 
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Está evidente aí a questão das investiduras, que elegia papas não ligados às questões 

propriamente espirituais da Igreja, porém, mais ligados a interesses políticos. 

Durante o papado de Gregório VII (1073-85), há um pesado investimento neste processo 

de absolutismo papal como forma de emancipar as escolhas da Igreja no que diz respeito a suas 

questões internas: 

 

Gregório VII (1073-1085), monge (Hildebrando), místico, inteiramente devotado à reforma 
espiritual do clero, já sustentáculo de vários papas, afirma prontamente após sua eleição a 
independência da Igreja. No espaço de dois anos, faz proclamar a queda de todos os prelados que 
haviam obtido seus cargos em troca de dinheiro e condenar formalmente as investiduras 
episcopais ou abaciais concedidas pelos leigos. No Dictatus papae, proclama pessoalmente o 
primado absoluto de Roma sobre a Igreja e o conjunto da cristandade. (HEERS, 1981-a, p.98) 
 

Nesse processo de emancipação política, o reflorescimento religioso que ocorre com 

força principalmente a partir do século XII vai ser peça fundamental. Ele é forte influenciador das 

novas formas de arte que surgiam, entre elas o gótico na arquitetura e a polifonia na música, ao 

mesmo tempo que tem nas artes uma forma de propagação de seus valores e conceitos. 

Este processo vai se realizar mais completamente com Inocêncio III, já na transição do 

século XII para o XIII. A reforma gregoriana já era um esforço de adaptação da Igreja à nova 

ordem urbana mercantil que se constituía, pois esta, entre outras coisas, traria sua libertação de 

algumas amarras inconvenientes oriundas da estrutura feudal da sociedade. Sobre ela, Marc 

Bloch diz: 

 

Por muito variadas que tenham sido as manifestações desse espírito, mais inovador do que ele 
próprio se supunha, a sua essência pode resumir-se em algumas palavras: Num mundo onde até 
aí se tinha visto o sagrado e o profano misturarem-se quase inextricavelmente, o esforço 
gregoriano tendeu para afirmar a originalidade e a supremacia da missão espiritual de que a 
Igreja é depositária, para colocar o padre à parte e acima do simples crente. (BLOCH, 1982 p. 
131)  
 

Tal qual ocorrera com a reforma de Gregório Magno, a reforma de Gregório VII também 

sinalizava um esforço para extinguir a influência do poder temporal e das influências do 

cotidiano, considerado profano, de dentro da Igreja, criando assim, internamente, um ambiente 

sacro, ou seja, distinto do externo. 
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A nova ordem social, no entanto, caminhava para a centralização do poder 

administrativo e não para sua fragmentação, como ocorria nos tempos de Gregório Magno e no 

decorrer da era feudal até ali: 

 

Com o objetivo de levar a cabo a obra da reforma monástica, foi necessário sacrificar a 
autonomia tradicional de cada monastério e organizar as diversas comunidades reformadas 
abaixo da direção e jurisdição de uma casa matriz (DAWSON, 1997, pp. 428 e 429 – tradução 
livre) 
 

Esse novo foco de poder habitava a grande cidade e não mais a área rural. Essa 

transferência do centro de decisões se deu juntamente com a transferência dos centros de ensino, 

que eram também os centros de produção artística que até então tinham sido os mosteiros, mas 

agora, principalmente no caso francês, passavam a ser as igrejas-catedrais. 

 

Por definição a catedral é a igreja do bispo, portanto a igreja da cidade, e o que a arte das 
catedrais significou primeiramente na Europa foi o renascimento das cidades. Estas, no século 
XII e XIII, não param de crescer, de se animar, de estender os subúrbios ao longo das estradas. 
Captam a riqueza. (DUBY, 1993, p. 99) 
 

Tratava-se de fazer parte do novo cenário social, urbano e mercantil, o que ajudaria a se 

libertar do antigo, rural e feudal, mas sem descuidar dos riscos que este trazia. Em suma, era 

necessário lidar com as novidades sem deixar de se preservar: 

 

Os séculos criativos da cultura medieval deveram sua unidade não à ausência de contendas, mas 
ao fato de que o partido reformador, que foi o fator dinâmico da cultura medieval, alcançou por 
um tempo uma posição de liderança cultural mediante sua aliança com o elemento governante da 
Igreja. (DAWSON, 1997, p. 428 – tradução livre)  
 

Ainda antes de chegarmos ao já citado Inocêncio III, é oportuno citar outro papa que 

também tem grande contribuição na formação deste processo: Urbano II (1088-99), que assume a 

função imediatamente à morte de Gregório VII. Aproveitando-se da ideia que já era de seu 

antecessor de fazer com que a guerra santa, tão bem sucedida na península Ibérica, se alastrasse à 

Ásia, Urbano II conclama o povo ao que muitos séculos depois seria conhecido por nós pelo 

termo “Cruzadas”. Essas incursões têm grande importância no quadro social como fomentadoras 

da atividade mercantil, que ganhará uma especial atenção neste trabalho através da figura do 

mercador e das mudanças sociais que com ele surgem; como fomentadoras também em boa parte 
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dos movimentos considerados hereges pela Igreja, que viam nos métodos violentos das Cruzadas 

uma mensagem totalmente oposta à pregada por Cristo. Por esses e por outros fatores, que 

abrangem também o âmbito do intercâmbio cultural, tão importante para as universidades, e o 

fortalecimento de uma classe social como a dos militares, havia muito sem influência; daremos às 

Cruzadas um tópico à parte neste trabalho. Por enquanto, basta-nos pensar que a adesão da 

população às Cruzadas foi tão surpreendente que o próprio papa Urbano II não esperava por sua 

magnitude: “O apelo de Urbano a uma peregrinação armada, sob o estandarte da Santa Cruz, 

produziu uma reação entre a população que superou todas as expectativas” (WHEATCROFT, 

2005, p.198). Essa demonstração de capacidade de mobilização pela Igreja, decerto influenciou 

favoravelmente a conquista do poder temporal pelos papas. 

Inocêncio III (1198 – 1216), que “preferia o título de ‘Representante de Cristo’ (vicarius 

Chisti) ao de ‘Representante de Pedro’ até então usado por todos os bispos e padres até o século 

XII” (KÜNG, 2002, p. 121), levou a romanização da Igreja ao seu ápice até então. A 

centralização do poder nas mãos do papa, a criação de uma ciência do direito próprio para a 

Igreja, sua politização, o incentivo à militarização da instituição e sua clericalização, que afastou 

os clérigos ainda mais do povo, foram fatores cruciais para o projeto da Igreja na obtenção do 

poder secular que durante séculos buscou. 

Com esta centralização de poder na figura do papa, a qual já vinha ocorrendo de forma 

mais explícita desde Gregório VII, e diante da aceleração das mudanças sociais significativas que 

aconteciam desde então, (muitas delas serão tratadas nos tópicos posteriores), cabia à Igreja rever 

sua conduta e seus valores constantemente, o que gerou uma série de contradições, ambiguidades 

e complexidades em seu dogma, dado o excesso de decisões legais promulgadas, muitas com 

finalidades casuístas, e diversas arbitrariedades, tendo em vista o caráter opressor de algumas 

decisões. Trata-se este de um período em que muitos concílios foram realizados. 

Entre alguns dos concílios feitos pela Igreja durante o período: Latrão I (1123), Latrão II 

(1139), Latrão III 1179 e Latrão IV (1215). Jacques Le Goff diz:  

 

Representam simultaneamente a conclusão da reforma gregoriana e o esforço de aggiornamento 
da Igreja diante do século das grandes mudanças. Mas o significado deles é ambíguo, como 
ambíguo é o triunfo do poder pontifício de que eles são expressão. Tanto quanto a adaptação ao 
novo esses concílios organizam o controle e o represamento, se não, o fechamento da sociedade 
nova. (LE GOFF, 2001, p. 33) 
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Um bom exemplo de papa responsável por políticas tidas por Le Goff como ambíguas 

foi o já citado Inocêncio III, que convocou o Concílio IV de Latrão. Este papa, ao mesmo tempo 

autor de vetos, interditos, e atitudes opressoras como no caso das cruzadas contra os albingenses 

em 1215, considerada a primeira cruzada contra Cristãos, foi também o responsável pelo aceite 

das ordens Franciscanas e Dominicanas ao perceber que a política opressiva por ele adotada 

estava tornando os chamados hereges cada vez mais conhecidos do povo. É fato que este aceite 

não se deu sem que houvesse uma adaptação destes movimentos à estrutura hierárquica da Igreja 

de então. Francisco que “quis mostrar que os leigos são dignos de mostrar e capazes de levar, 

como os clérigos, com os clérigos, uma vida verdadeiramente apostólica” (LE GOFF, 2001, p. 

38) se viu obrigado a adaptar sua ordem para que fosse aceita.  

É sob o pontificado de Inocêncio III também, mais especificamente em 1210, que os 

professores parisienses são proibidos de ensinar a metafísica de Aristóteles e os professores 

universitários panteístas são considerados hereges: “a dialética e a escolástica ensinam o clérigo a 

voar com suas próprias asas” (LE GOFF, 2001, p.131). Sob o pontificado de Inocêncio III, a 

universidade era vista como “o meio de ação mais poderoso de que a Igreja dispunha para 

difundir a verdade religiosa no mundo inteiro” (GILSON, 2007, p. 487) devido a sua 

característica de atrair mestres e alunos de toda a parte do mundo cristão. 

Ordens como a franciscana, a dominicana e mesmo o esforço de Tomás de Aquino iam 

no sentido contrário da verticalização hierárquica do clero, popularizavam os temas e, com seu 

ideal de desapego, contrariavam o projeto de poder político e financeiro no qual a Igreja se 

envolvia. Ganharam com isso a adesão das massas que, com o tempo, passaram inclusive a 

demandar uma postura mais participativa na prática religiosa, o que também ia de encontro ao 

pensamento do alto clero: “Tal como a leitura do livro de horas, o sermão, esse outro exercício de 

clérigo, saiu dos claustros e das comunidades fechadas do século XIII para se espalhar entre o 

povo, e o papel da pregação popular não deixou de crescer depois de 1300” (DUBY, 1993, p. 

221) 

Além dos meios citados acima, para a manutenção do poder temporal conquistado, a 

Igreja seguiu, ao longo do século XIII, práticas de simonia como fonte de arrecadação financeira 

retratadas e condenadas inclusive na literatura de Dante, entre outros literatos, filósofos, 

universitários, membros da classe social então ascendente do período. Muitos reveses foram 

obtidos, não só externa mas também internamente, através deste processo extremo de 
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centralização hierárquica. A política da Inquisição adotada pela Igreja sob o pontificado de 

Inocêncio IV (1243-54), o fortalecimento dos Estados Nacionais e os conflitos enfrentados, 

principalmente no pontificado de Bonifácio VIII que, ao publicar sua bula Clericis laicos infestos 

(“O laicato hostil ao clero”), ameaçou excomungar a França e a Inglaterra, são significativos 

exemplos de revés da política centralizadora adotada pela Igreja. Os movimentos chamados 

hereges surgidos em ambiente interno à Igreja também são causas dela, que, em grande parte, ao 

tentar reprimi-los, acabou, contraditoriamente, fortalecendo-os.  

O resultado dessas práticas foi um enfraquecimento e um desgaste progressivos da 

imagem da Igreja e mais especificamente da figura do papa que já na transição do século XIII 

para o XIV enfrentava forte oposição das monarquias em ascensão e perda de poder político: 

 

A eleição de Clemente V, arcebispo de Bordéus (1305), posteriormente a instalação do papado 
em Avignon (de 1309 a 1378) anunciam para a Igreja ocidental sérias dificuldades e discórdias. 
Este papado de Avignon é, de fato, francês, aliado e submisso aos reis franceses. Todos os papas 
foram bispos franceses, os cardeais, os grandes oficiais da cúria eram da mesma forma, na sua 
grande maioria, tomados às províncias do Sudoeste, Bordelais, Limousin e Périgord, 
principalmente. Por isso os papas foram muito impopulares. (HEERS, 1981-a, p. 221) 
 

Um exemplo emblemático disso foi a publicação durante o pontificado de João XXII, 

mais especificamente em 1324, do Defensor Pacis, obra de Marcílio de Pádua (antigo reitor da 

Universidade de Paris) que defendia a, considerada, primeira teoria não-clerical do Estado. Nesta 

obra, as divisões entre Igreja e Estado, entre a comunidade e a hierarquia, entre os bispos e o papa 

deveriam ocorrer para que se evitassem os distúrbios sociais que ocorriam naquele momento.  

Na música, o tratado Ars Nova do compositor e poeta Philippe de Vitry, é lançado em 

1322 ou 1323 e, junto com outros tratados contemporâneos, vem trazer um caminho novo para a 

música, este já livre das normas e influências da Igreja.  

Vai-se notar, também, nesse contexto de enfraquecimento da Igreja, uma penetração de 

novos elementos em sua liturgia, sejam estes de caráter popular ou até mesmo das novas elites 

consolidadas como detentoras do poder temporal. Este evento é latente durante o século XIV e 

vai ser preocupação de teólogos ainda na transição para o século XV: “Pierre D`Ailly, ao 

condenar as novidades que eram constantemente introduzidas na liturgia e na esfera da crença, 

preocupa-se menos com a piedade do seu caráter do que com o seu crescimento incessante.” 

(HUIZINGA, 1978, p. 142) 
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Com o enfraquecimento da instituição religiosa e com a impopularidade dos papas, 

muito criticados desde o século XIII por práticas corruptas (simonia, despotismo, entre outras) -  

críticas estas agravadas no século XIV pelo fato de eles estarem submissos ao trono francês, 

conforme já mencionamos - todo o sentimento religioso, acentuado pelas crises sociais (o 

superpovoamento da cristandade no fim do século XIII e a fome de 1315 são exemplos disso) 

tendia para a individualidade, para o misticismo, para crenças populares que preocupavam a 

Igreja:  

 

A vida estava tão saturada de religião que o povo corria constantemente o risco de perder de 
vista a distinção entre o espiritual e o temporal. Se, por um lado, todos os pormenores da vida 
ordinária podem santificar-se, por outra parte tudo o que é sagrado cai na banalidade pelo fato de 
misturar-se à vida quotidiana. Na Idade Média, a demarcação da esfera do pensamento religioso 
e das preocupações mundanas estava quase obliterada. (HUIZINGA, 1978, p. 145) 
 

Este cenário foi preocupação dos papas de Avinhão e demandou, deles, muitas 

iniciativas para a retomada de um controle ainda que interno. Entre estes papas, iremos nos deter 

no reformador João XXII, que entre inúmeras bulas, publicou a que regulamentava a música na 

liturgia, fazendo referências diretas à música polifônica (Docta Sanctorum patrum - 1324/25), foi 

o responsável pela condenação de Eckhart em 1329 (Bula In Agro Dominico) e pela bula que iria 

contra os ideais de pobreza franciscanos (Bula Cum Inter Nonnulos - 1322). 

 

2 - As Cruzadas 

Mais do que contar a história das Cruzadas, o presente tópico tem por objetivo usá-la 

para mostrar o quanto sua existência influenciou na questão social e no ambiente clerical, mais 

especificamente durante os séculos que temos tratado e trataremos neste trabalho.  

Para entendermos a motivação dos que a compuseram, podemos listar uma série de 

fatores. Em Infiéis, Andrew Wheacroft, ao falar sobre a adesão muito além das expectativas às 

cruzadas, defende que “essa onda de sentimento e compromisso populares não pode ser explicada 

de modo adequado por causas materiais, como colheitas escassas, embora problemas como esse 

fossem sem dúvida um fator” (WHEATCROFT, 2005, p. 198). É fato que a crise econômica 

sobretudo no campo era grande. As invasões escandinavas faziam dos campos lugares inseguros, 

guerras civis ameaçavam as terras que não recebiam proteções dos castelos, a proteção oferecida 

pela Igreja era, normalmente, insuficiente, o crescimento demográfico também era fator de 
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discórdia, a peste em 1094 causava fome, em 1095 pregações apocalípticas falavam em chuvas 

de meteoritos. Diante deste quadro de crises econômicas e pregações 

 

o homem medieval convencera-se de que a Segunda Vinda estava iminente. Devia arrepender-se 
enquanto era tempo e devia partir para praticar o bem. A Igreja ensinava que o pecado podia ser 
expiado pela peregrinação e as profecias declaravam que a Terra Santa tinha de ser recuperada 
para a fé antes que Cristo regressasse. (RUCIMAN, 1992, p. 97)  
 

É inegável o conhecimento por parte dos fiéis cristãos sobre a Terra Santa e as notícias 

das ameaças que ela sofria no período. A esta série de fatores podemos acrescentar um 

sentimento anti-islã que era alimentado e assim uma breve explicação sobre algumas das mais 

importantes motivações às Cruzadas está dada.  

Para os papas, as Cruzadas representariam uma expansão de seu poder temporal, a 

tentativa de unificação da liturgia latina com a da Igreja de Bizâncio, o que significava a 

submissão da Igreja oriental ao papa em Roma, a dissolução de uma série de guerras civis 

internas canalizando a belicosidade dos guerreiros ocidentais para um inimigo comum, servindo a 

propósitos da Igreja, entre outros fatores. 

Muitas mudanças ideológicas foram trazidas pelas Cruzadas. No que diz respeito à sua 

justificação teológica, este movimento demandou uma série de revisões em teorias para que estas 

passassem a justificar a, então chamada, Guerra Santa. Isso é visível não só no mundo cristão, 

mas também no islâmico: “Como resultado de sua luta no Levante, restou a ambas as culturas 

uma bem aprimorada ideologia de guerra por uma causa justa” (WHEATCROFT, 2005, p. 212). 

Teorias como as de Santo Agostinho, que falavam sobre a legitimidade do uso da violência para 

fins espirituais, foram fundamentais para o convencimento do povo e para a superação dos 

movimentos pela paz surgidos dentro e fora da Igreja. Já com as peregrinações em andamento, 

notícias do derramamento de sangue e das mortes fizeram com que muitos se questionassem se 

elas eram realmente a vontade de Deus, conforme a Igreja defendia. Os fracassos obtidos com as 

Cruzadas posteriores à primeira e a diminuição de sua motivação religiosa contaminada por 

motivações políticas e de expansão territorial e comercial também geraram uma série de teorias 

explicativas: 

 

O fracasso originava-se das imperfeições morais dos próprios cruzados e da sociedade iníqua 
que os tinha produzido. Eles eram indignos de recuperar a Terra Santa. Outros explicaram as 
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vitórias dos infiéis muçulmanos como o instrumento por meio do qual Cristo castigava Seu povo 
pecador e o chamava à reforma (WHEATCROFT, 2005, p. 212). 
 

Teorias falavam dos muçulmanos como sendo o anti-Cristo e sua aparição era a prova da 

Segunda Vinda de Jesus (sobre a Segunda Vinda de Jesus, falaremos mais adiante quando 

tratarmos mais amplamente das mudanças de cunho teológico que foram adotadas para explicar a 

nova ordem social, considerando outros elementos além das Cruzadas). 

No âmbito comercial especificamente, as Cruzadas favoreceram uma movimentação 

econômica muito grande necessária para suprir os seus integrantes. Esse foi um período de 

intensa troca comercial e cultural que vai favorecer a figura do mercador: 

 

As consequências econômicas das Cruzadas foram extremamente importantes. Em primeiro 
lugar, no Ocidente, onde, sobretudo em França, na Inglaterra, na Lotaríngia e na Alemanha do 
Reno e do Sul, houve poucas linhagens nobres na qual um ou mais dos seus membros não tenha 
sido cruzado. Os efeitos da expansão demográfica no ocidente foram atenuados: os patrimônios 
nobres foram menos fragmentados e sofreram menos do que se todos os herdeiros tivessem 
ficado na Europa. (FOURQUIN, 1986 , p.132) 
 

Ao prosseguirmos na citação, veremos a questão já citada referente à cultura bélica e sua 

canalização para fins de interesse da Igreja e da sociedade do período: 

 

As Cruzadas foram sobretudo uma excelente válvula de escape para os ânimos combativos dos 
cavaleiros, e conforme previra o gênio de Urbano II, a paz de Deus estabelece-se no Ocidente, 
onde se consolida um mínimo de ordem que vem favorecer a produção de trocas. (FOURQUIN, 
1986, p. 132) 
 

Socialmente, as cruzadas são responsáveis também pela ascensão de uma classe social 

formada por militares: 

 

Até aquele ponto, a cristandade havia reconhecido duas categorias na sociedade: os que 
pertenciam ao establishment da Igreja e a grande maioria que não pertencia. Agora os que 
tomavam a cruz estavam entre duas categorias, e, com o passar do tempo, desenvolveram-se 
ordens militares de cavalaria que validavam esse status intermediário de uma maneira mais 
formal (WHEATCROFT, 2005, p. 199) 
 

Esta classe havia sido formada principalmente na invasão do império Romano pelos 

Bárbaros e, desde então, desenvolvera uma cultura e um código bélico. Sua volta a um status 

social privilegiado traz uma nova relação de poder e favorece o fortalecimento das monarquias, 
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das quais falaremos em momento apropriado, já que estas farão a arbitragem da relação de poder 

na sociedade, agora, tripartida e não mais bipolarizada.  

 

A finalidade ideológica do esquema tripartido é exprimir a harmonia, a interdependência, a 
solidariedade entre as classes, entre as ordens. As três formam a estrutura da sociedade de cada 
estado, que se desmorona quando o equilíbrio entre os três grupos – cada um precisa dos outros 
dois – não é respeitado. (LE GOFF, 1993, p. 83) 
 

Sobre o citado fortalecimento da monarquia, Le Goff ao prosseguir nos diz:  

 

Este árbitro é o rei. O que torna pois a monarquia mais necessária é o aparecimento da função 
econômica a nível de valor ideológico, a emergência de uma elite econômica. A dualidade papa-
imperador está, a partir de agora, condenada, pois correspondia ainda mais à divisão clérigos-
laicos, do que à difícil e irrealizável distinção entre espiritual e temporal. (LE GOFF, 1993, p.83) 
 

A ascensão da classe social formada pelos militares passa a ter grande importância, pois 

será determinante, como fomentadora da economia do período, entre tantos outros aspectos: 

“Mas a guerra era ainda e, acima de tudo, talvez uma fonte de lucro. Na verdade, era a indústria 

nobiliária por excelência” (BLOCH, 1982, p. 328). Ainda nesta mesma página, Marc Bloch nos 

revela o que chama de “efusões líricas” de Bertrand de Born e nos aponta as razões que o 

levavam a não “encontrar prazer na paz” (idem). O ódio entre os ricos deveria ser incentivado 

segundo ele, já que “um rico homem é muito mais nobre, generoso e acolhedor na guerra do que 

na paz”. (idem) 

Esta classe, alimentada pela já citada indústria nobiliária, ao tomar consciência de sua 

força vai criar um código de conduta próprio, vai desenvolver gostos peculiares ligados ao luxo, à 

ostentação e ao desperdício de recursos como forma de demonstrar sua superioridade diante de 

outras classes, que temerosas pelo futuro, achavam, por bem, planejá-lo: 

 

[...] não é menos verdade que, ao deixar escorrer por entre os dedos a fortuna rapidamente 
adquirida e rapidamente gasta, o nobre julgava afirmar sua superioridade perante as classes 
menos confiantes no futuro ou mais preocupadas em planeá-lo. A generosidade e o luxo nem 
sempre eram as únicas formas que revestiam esta louvável prodigalidade. (BLOCH, 1982, p. 
343) 
 

Seu gosto pela arte também afetou o futuro desta. Nas letras e na música, desenvolveram 

uma estética própria. O gosto pelas alegrias mundanas, o amor cortês, carnal, dedicado à mulher 
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casada, entre muitos outros aspectos presentes na literatura desta classe, eram uma forma de se 

contraporem ao discurso religioso que pregava a salvação através do celibato aos membros da 

Igreja e da união sexual somente dentro do casamento e para fins de procriação para os leigos. 

Esta inovação artística, tanto estética quanto temática, contribuía também para romper com 

características de uma literatura representante de uma ordem rural que era superada com o 

advento das cidades e da economia monetária, da qual falaremos melhor quando abordarmos a 

figura do mercador. Embora ainda viesse de uma classe social que tinha na estrutura feudal da 

sociedade um de seus elementos de ascensão social: 

 

A saída da existência humana, em todos os seus aspectos do ciclo orgânico da vivência 
camponesa, o crescente enriquecimento da vida com conteúdos culturais (quer intelectuais, quer 
de outro gênero), a que se atribuía um valor supra-individual, agiram simultaneamente no 
sentido de reforçar a posição privilegiada do erotismo, ao afastar as experiências da vida do que 
era meramente dado pela natureza. (WEBER, 2006, p. 340) 
 

Ao falar de “valor supra-individual”, Weber nos remete a uma questão importante que 

trataremos melhor mais adiante, mas que já nos vale chamar a atenção neste momento, pois 

grande parte do esforço da Igreja ao definir a liturgia durante a Reforma gregoriana se concentrou 

em formar uma atmosfera onde a experiência e o sentimento subjetivos fossem afastados. Ao 

popularizar a pregação, as ordens franciscanas e dominicanas, como já vimos, de certa forma 

acolhem esta demanda por subjetividade que Weber aponta estar presente no processo de 

transferência da “vivência camponesa” para a vida urbana e seu “crescente enriquecimento da 

vida com conteúdos culturais” 

As poesias destes nobres eram normalmente em língua vernácula e musicadas, o que 

trouxe à música enorme valor dentro desta classe. Mesmo quando as Cruzadas fomentaram uma 

produção artística de cunho religioso: “Tanto franceses como alemães escreviam cantigas de 

devoção religiosa, muitas delas inspiradas pelas Cruzadas” (GROUT; PALISCA, 2007, p.90), 

esta produção vinha carregada de elementos estéticos, de vocabulário e de outros aspectos da arte 

secular: “Não deixa de ser significativo o fato de as cantigas de trouvères em louvor da Virgem 

Maria adotarem o mesmo estilo, o mesmo vocabulário e, por vezes, as mesmas melodias que 

eram utilizados para celebrar o amor terreno” (GROUT; PALISCA, 2007 p. 87). Este aspecto 

será melhor tratado em momento apropriado.  
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Mas nem só de contraposição se deu a relação entre a Nobreza e a Igreja, pois, como já 

dissemos o Rei arbitrava uma sociedade que agora era tripartida. Essa nova ordem trazia 

benefícios para a Igreja como também já vimos ao mostrar o interesse dos papas em promover as 

Cruzadas de onde essa classe é oriunda. Havia em seus valores e em sua coesão social, um 

atrativo à Igreja que tratou de tentar trazer para si alguns elementos da classe cavaleiresca:  

 

Esta continha certos valores de que desde muito cedo a ligaram à cultura dos clérigos. Com 
efeito, a Igreja, nos tempos feudais, dedicara-se a cristianizar a cavalaria, como todas as formas 
maiores das relações sociais. Entre as virtudes dos homens de guerra, algumas, a força, a 
prudência, podiam confundir-se facilmente com as virtudes da teologia. (DUBY, 1993, p. 206) 
 

No entanto, trazendo para si o que lhe era benéfico, a Igreja não escapou de trazer 

também o que não lhe era conveniente: 

 

Mas os eclesiásticos haviam ido mais longe. A cristandade do século XI fora ao ponto de 
sacralizar a violência agressiva: a cruzada é a justificação cristã da proeza. No entanto, embora 
admitindo a guerra, o jogo de espadas e abençoando as chacinas, a Igreja persistia em condenar a 
tendência de que a cavalaria e a cortesia eram mais do que outra portadoras: a aspiração à alegria 
terrestre. Tanto quanto os melhores dos monges, o cavaleiro deveria desprezar o ouro e os 
valores mercantis. (DUBY, 1993, p. 206) 
 

A continuação da história vai mostrar que esses elementos que a Igreja tentou recusar 

não se afastaram da sociedade laica e nem dela mesma.  

Com o enfraquecimento da Igreja que ocorreu no século XIV principalmente, do qual já 

tratamos, o comportamento do cavaleiro e do nobre, caracterizado pelo seu afastamento dos 

valores religiosos, passa a ser notável: 

 

O cavaleiro da aldeia faz o padre esperar que ele e a mulher se levantem e se vistam para 
começar a dizer a missa. As festividades mais sagradas, mesmo a noite de Natal, segundo 
Gerson, são passadas no deboche, jogando as cartas, jurando e blasfemando. Quando são 
repreendidas, as pessoas apontam o exemplo da nobreza e do clero, que se comportam da mesma 
maneira com impunidade. (HUIZINGA, 1978, p. 148)    
 

Sua poesia nos mostra isso claramente:  

 

Sejam quais forem, contudo, os vários fatores determinantes ou influentes, a poesia trovadoresca 
é poesia laica de caráter profundamente antagônico ao espírito ascético, hierático da Igreja. O 
amador clerical cede finalmente lugar ao poeta secular, pondo fim, dessa forma, ao período de 
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quase três séculos em que os mosteiros foram quase os únicos lares da poesia (HAUSER, 1998, 
p. 226) 
 

Como se tem feito questão de ressaltar neste trabalho, é importante notar que o 

distanciamento que ocorre sobre alguns valores estimulados pela igreja no período não se dá de 

forma extrema, o que leva muitos nobres, mesmo já no século XV, a um comportamento 

ambíguo que também retrataremos na prática dos mercadores:  

 

Por outro lado, a despesa dos nobres aumenta de maneira considerável. R Boutruche mostrou 
bem como eles empobreciam seus herdeiros com fundações pias e caridosas: legados aos pobres, 
aos hospitais, às igrejas e ordens religiosas, centenas ou milhares de missas para o descanso de 
suas almas. Todavia, as despesas também aumentam porque o estilo de vida não é o mesmo: 
belas moradias com elegantes cômodos, luxo na alimentação e no vestuário (HEERS, 1981-b, 
p.85). 
 

Não podemos perder de vista a importância que o pensamento religioso conserva neste 

período. O que parece estar mudando é a maneira como as pessoas querem praticar e expressar 

sua religiosidade.  

 

3- O Mercador 

Durante o século XIV, a figura do mercador fortalece seu processo de hegemonia social 

que chegará ao ápice no século XV em muitas regiões da Europa sobretudo na Itália, 

principalmente, e França. Sua influência sobre o conjunto da sociedade era notável em todos os 

setores, seu poder econômico havia lhe proporcionado status, pois ele era fundamental para a 

sociedade: 

 

Os mercadores controlam toda a vida política: destruíram as grandes famílias nobres, debilitaram 
a oposição das classes populares que (os operários do arsenal principalmente) se beneficiam da 
prosperidade geral e se regozijam com as festas e espetáculos da rua. Essa aristocracia marca 
toda a civilização da cidade onde se manifestam o gosto pela ostentação e pelo luxo, o fausto do 
Oriente: ricos tecidos de seda bordados de ouro, pérolas coradas de Murano, fachada em gótico 
flamejante dos palácios do Grande Canal. (HEERS, 1981-b, p.117) 
 

Usando sua influência econômica e política para fins de estabilizar a vida urbana, a 

classe mercadora adquiria suma importância na sociedade no início do século XIV, marcado por 

uma grave crise social.  
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As guerras entre os estados-nacionais eram fomentadas pelas nobrezas, que já não 

faziam mais as intermediações, a arbitragem entre as classes sociais. As revoltas no campo 

traziam migração para as cidades, o fenômeno de urbanização estava acelerado, pois a cidade 

dominava a vida da época. Revoltas internas eram comuns e muitas vezes se viravam contra 

todos os setores da sociedade: 

 

Poderiam ser encontrados muitos outros casos de movimentos populares e recusas de impostos 
naquela época, (66) na Flandres marítima, por exemplo, de 1323 a 1328: motim rural no início, 
animado depois pelos artesãos das cidades têxteis que procuram aliados no interior, essa revolta 
prova um verdadeiro ódio de classe que leva às piores atrocidades; dirigida contra nobres e 
burgueses, é também marcada de forte sentimento anti-clerical: recusa de pagar o dízimo e 
ataques à religião, distribuição das colheitas confiscadas às abadias (HEERS, 1981-b, p. 67) 
 

Fortalecidos pelo processo de urbanização do período e pelas mudanças econômicas que 

ocorriam desde o século XI, crucial para sua primazia, os mercadores eram responsáveis pelo 

abastecimento das cidades, desde o que lhes era fundamental e cotidiano até o que trazia o júbilo 

e ostentação para suas classes mais altas, passando também a serem fomentadores do fenômeno 

urbano: 

 

Uma economia até então essencialmente agrícola, onde a terra era ‘tudo’, começou a dar um 
lugar, que será cada vez maior, à ‘indústria’, aos negócios de transporte e comércio; economias 
locais cada vez menos ‘autárquicas’, um movimento de negócio parcialmente ‘internacional’, 
uma concentração de capitais nas mãos de outros que não os grandes proprietários de terra, um 
melhor domínio das condições naturais, a aparição de uma ‘nova elite, (a burguesia)[...] 
(FOURQUIN, 1986 , p.144) 
 

O impacto cultural desse novo quadro social é grande e obriga a Igreja a uma série de 

revisões de seus conceitos para justificar a figura do mercador e suas práticas que em tese, se 

opunham a alguns de seus preceitos antigos. 

Para uma análise desse fato é necessário voltarmos até o começo da ascensão da classe 

mercadora já no século XI, quando o contexto urbano passa a torná-los mais necessários: 

 

Na verdade, precisamente favorecidos na sua ascensão pelo progresso demográfico, surgiram e 
consolidaram-se poderes aos quais se impõem novas preocupações, mercê do seu horizonte 
dilatado: burguesias urbanas, as quais sem o tráfico nada seriam, realezas e principados, também 
interessados na prosperidade do comércio do qual retiram grossas quantias em dinheiro, por 
meio dos impostos e das portagens, conscientes, além disso, mais do que no passado, da 
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importância vital que reveste para eles a livre circulação das ordens e das tropas. (BLOCH, 
1982, p. 90) 
 

Mercadores há muito existiam, mas até então não tinham tido a importância como grupo 

que passariam a ter a partir da nova conjuntura que se estabelecia: 

 

É certo que esse grande comércio conhece, do século XI ao XIII, um surto frequentemente 
espetacular e que a vida mercantil penetra bastante intimamente nas regiões do Ocidente para aí 
suscitar uma utilização mais geral da moeda, favorecer novas atividades industriais e permitir a 
afirmação de novas mentalidades. (HEERS, 1981-a, p. 121) 
 

Sobre essas mudanças e afirmações de novas mentalidades citadas, podemos recorrer a 

Para um novo conceito sobre a Idade Média, onde Jacques Le Goff faz uma análise de vários 

fatores que foram motivos de entraves entre a Igreja e as condições necessárias para a existência 

da profissão de mercador em si, suas necessidades técnicas e profissionais para que ele se 

desenvolvesse. 

Uma questão fundamental seria a ideia de crédito e as acusações teóricas feitas pela 

Igreja a essa prática: “No primeiro plano destas acusações feitas aos mercadores, figura a de que 

o seu ganho pressupõe uma hipoteca sobre um tempo que só a Deus pertence” (LE GOFF, 1993, 

p. 43). O autor continua com a argumentação e cita uma reflexão feita por um “leitor-geral da 

Ordem franciscana”, no início do século XIV, o que nos dá uma boa noção da longa duração que 

esta discussão teve e de quanto os preceitos acerca do assunto estavam enraizados no pensamento 

eclesiástico: “Questão: podem os mercadores, para um mesmo negócio, fazer pagar mais àquele 

que não pagar imediatamente do que àquele que paga logo? A resposta argumentada é: não, 

porque assim estava a vender o tempo e cometeria usura, vendendo o que não lhe pertence” (LE 

GOFF, 1993, p. 43). 

É verdade que, por se tratar de um franciscano, poderíamos pensar nesse ponto de vista 

expresso acima como sendo o dessa Ordem específica dentro da Igreja. São Francisco, em sua 

prática ligada à pobreza, colocava o poder e a riqueza como um dos males, um dos pólos 

repulsivos da sociedade, e sem dúvida, a prática do mercador de “vender o tempo” estava 

trazendo a este a possibilidade de acúmulo de riqueza e a mercantilização nas relações que, até 

então, davam-se através de troca e não de compra, no entanto uma abordagem similar a de 

Francisco e de sua Ordem pode ser vista em São Bernardo e em outros teólogos medievais. Sobre 

a reação de São Bernardo, Le Goff, ainda na mesma obra escreve:  
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Este terror perante a moeda de metal precioso anima as maldições contra o dinheiro dos teólogos 
medievais – por exemplo de um São Bernardo – e estimula a hostilidade para com os 
mercadores, sobretudo atacados como usuários e cambistas e, geralmente, para todos que lidam 
com dinheiro. (LE GOFF, 1993, p. 88). 
 

Ocorre que uma nova ordem se instituía e uma reflexão sobre a maneira como lidar com 

ela se fazia necessária: 

 

Na virada do IV para o V século, a necessidade espiritual da sociedade é a partilha material dos 
bens, uma nova divisão entre antigos ricos e novos pobres. Já na virada do século XII para o 
XIII, é a aceitação ou a recusa de possuir aquilo que o dinheiro consegue no ritmo acelerado da 
difusão da economia monetária (LE GOFF, 2001 , p.65 – grifo é meu). 
 

Ainda sobre a questão do tempo que iniciamos, outra característica que a função de 

mercador demandava era uma forma de medição do tempo mais adequada a seu dia a dia. A 

partir do momento em que se cria uma rede comercial, há a necessidade de se medir o tempo 

entre os pontos envolvidos em uma viagem, o tempo necessário para a confecção do material 

pelo artesão ou pelo operário, entre outros fatores. Essa necessidade de medição de um tempo que 

é coerente com a atividade do mercador e com o meio tecnológico que surge vai de encontro ao 

tempo da igreja, mais ligado ao natural, ao rural, do que ao tecnológico e urbano.   

Durante toda a alta Idade Média esse conflito entre o tempo da Igreja e o tempo do 

mercador permaneceu. É importante salientar que a importância da função de mercador e de 

outras profissões advindas do fenômeno de urbanização tornava seu crescimento irreversível e de 

fato a supremacia do tempo ligado a fatores econômicos foi se dando aos poucos. “O governador 

de Artois autoriza, em 1355, a construção de uma torre cujos sinos tocassem às horas das 

transações comerciais e do trabalho dos operários têxteis” (LE GOFF, 1993, p.52). Notamos um 

avanço tecnológico decorrente da necessidade social. Trataremos, no capítulo apropriado, de 

como as novas tecnologias musicais causaram a necessidade de uma medição maior do tempo na 

música e de como o comportamento ambíguo da Igreja para lidar com essa novidade musical é 

similar à maneira como esta lidou com o tempo do Mercador. A marcação do tempo musical dos 

praticantes da nova música que surgia passa a ser diferente da marcação de tempo da música 

praticada na Igreja.  
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Ao falar da arte popular à qual chama de “realismo grotesco”, Bakhtin nos mostra como 

essa nova concepção de tempo já era retratada na produção e a influenciava:  

 

A atitude em relação ao tempo que está na base dessas formas, sua percepção e tomada de 
consciência durante seu desenvolvimento no curso dos milênios, sofrem, como é natural, uma 
evolução e transformações substanciais. Nos períodos iniciais ou arcaicos do grotesco, o tempo 
aparece como uma simples justaposição (praticamente simultânea) das duas faces do 
desenvolvimento: começo e fim: inverno-primavera, morte-nascimento. (BAKHTIN, 2008, p. 
22) 
 

Nota-se nesta descrição de tempo, uma relação direta com o que, há pouco, chamamos 

de tempo da igreja, mais ligado ao natural, ao rural: “A noção implícita do tempo contida nessas 

antiquíssimas imagens é a noção do tempo cíclico da vida natural e biológica”. (BAKHTIN, 

2008, p. 22)  

Com o avanço da sociedade para um contexto urbanizado, mais relacionado ao tempo do 

mercador, houve uma mudança apontada por Bakhtin na continuação deste texto: 

 

Mas, evidentemente, as imagens grotescas não permaneceram nesse estágio primitivo. O 
sentimento de tempo e a sucessão das estações que lhe é próprio, amplia-se, aprofunda-se e 
abarca os fenômenos sociais e históricos; seu caráter cíclico é superado e eleva-se à concepção 
histórica do tempo. (BAKHTIN, 2008, p. 22)  
 

Cabia à Igreja se adaptar a esse novo elemento: 

 

Foram a dependência das próprias comunidades religiosas em relação aos recursos econômicos, 
para efetuar a sua propaganda e conseguir afirmar-se, bem como a sua acomodação às 
necessidades culturais e aos interesses quotidianos das massas, que as obrigaram àqueles 
compromissos, dos quais a história da proibição dos juros é apenas um exemplo. Mas, ao fim e 
ao cabo, para uma autêntica ética da redenção, essa tensão, em si mesma, dificilmente podia ser 
ultrapassada (WEBER, 2006, p. 327). 
 

Isto foi feito na prática de forma rápida, mas causou uma certa ambiguidade, já que a 

elaboração teórica da justificativa para essas novas profissões não se deu com a mesma 

velocidade. 

 

O paradoxo característico de toda ascese racional, que consiste no fato de criar ela própria a 
riqueza que havia rejeitado, pregou a mesma partida às instituições monásticas de todos os 
tempos. Em toda a parte, os próprios templos e mosteiros se tornaram, por seu turno, locais de 
economia racional (WEBER, 2006, p. 327). 
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Em resumo, o discurso da Igreja não acompanhou o mesmo ritmo de adaptação às 

novidades do que sua conduta.  

Outra ruptura causada pela atividade do mercador, está na difusão da língua vernácula, 

fruto do intercâmbio cultural típico de sua função:  

 

É de se presumir que o comércio externo também exigisse algum conhecimento de línguas, mas 
não de latim. A consequência foi que o vernáculo penetrou por toda a parte nas escolas para 
leigos, as quais, no século XII, já funcionavam em todas as maiores cidades. Mas a instrução na 
língua materna significou a abolição do monopólio clerical da educação e a secularização da 
cultura; já no século XIII, encontramos leigos educados que não sabem latim. (HAUSER, 1998, 
p. 205) 
 

Como o pensamento medieval tinha sua base dentro do imaginário religioso, os próprios 

profissionais que se afastavam de vários preceitos da Igreja ao praticar sua profissão, 

pressionavam por um reconhecimento pela Igreja de sua importância e até uma justificação 

formal para sua prática. Logo a ambiguidade passou a fazer parte também da conjuntura dos 

trabalhadores. É comum entre os mercadores alguns cuidados com a passagem para a vida eterna, 

o que mostra uma certa insegurança de sua parte quanto ao fato de sua profissão ser ou não digna 

de salvação eterna.  

 

Dos seus ganhos, o mercador retira o ‘dinheiro de Deus’ com que alimenta obras de 
beneficência. Ser que dura, ele sabe que o tempo que o leva a Deus e a eternidade é também 
susceptível de paragens, de quedas, de acelerações. Tempo de pecado e de perdão. Tempo de 
morte neste mundo, antes da ressurreição. (LE GOFF, 1993, p. 55) 
 

Embora sua profissão vise margens de lucro e possibilite o acúmulo de capitais, há no 

mercador uma certa ambiguidade no que se refere ao luxo e à ostentação, condutas 

tradicionalmente condenadas pela Igreja, pelo menos em seu discurso: 

 

O mercador, geralmente desconfiado, permanece fiel às tradições de sua classe. “Não façais 
negócio algum[...] com quem joga, vive no luxo, anda muito bem vestido e gasta 
desmedidamente; não sejais imprudente a ponto de confiar-lhe vossos negócios”, diz ainda, no 
fim do século XIV, o florentino Giovanni Morelli. (HEERS, 1981-b, p192)  
 



40 
 

 

4 - As universidades  

As universidades chegam ao século XIV acompanhando o processo de incursão para o 

poder temporal, tal qual acontecia com a sociedade em geral. Ela, que durante os dois séculos 

anteriores chegou a ser instrumento de papas como Inocêncio III na divulgação e disseminação 

da ideologia papal, do direito canônico, entre outros, também se encontrava dividida entre 

pertencer à cristandade ou fazer parte dos Estados Nacionais que se fortaleciam: 

 

A universidade do século XIV ressente o contragolpe de todos os conflitos que se elevam então 
entre a coroa da França e a Santa Sé. O rei busca naturalmente apoiar-se nela para agir sobre o 
papa, mas, se encontra facilmente junto aos mestres universitários franceses o apoio que deseja, 
choca-se naturalmente contra a indiferença e até a oposição de certo número de mestres 
estrangeiros. (GILSON, 2007, p. 883) 
 

Seu caráter como instituição educacional por si só já revelava uma mudança desde seu 

surgimento, pois o monopólio pedagógico deixava, com a existência das universidades, de ser 

dos mosteiros, como ocorria desde o império carolíngio. Com o passar dos tempos, a 

universidade traria outras novidades no campo intelectual, advindas das mudanças sociais que 

ocorriam. No século XIV, essas novidades consistiam no auge do esforço universitário para 

emancipar-se da influência papal. Além do já mencionado neste trabalho, Defensor Pacis, de 

Marcílio de Pádua, podemos citar alguns exemplos, entre muitos outros, de obras que causaram 

atrito entre a Igreja e a Universidade: 

 

Em 1329, Jean de Jardun e Michel Césène, falando e escrevendo em sua qualidade de mestres 
parisienses, solapam doutrinalmente o poder temporal dos papas, em 1333, teólogos de Paris, 
entre os quais Tomás de Gales, travam contra as opiniões do papa João XXII sobre a visão 
beatífica uma campanha que termina por uma espécie de retratação do papa [...] (GILSON, 
2007, p.884) 
 

Este embate do século XIV deve ser entendido como um processo que se formava desde 

o século XII. Para isso voltaremos até lá quando o surgimento das universidades acontecem, já 

não sem suspeita ou resistência por uma parte da Igreja: 

 

“Vendedores de palavras” – era assim que S. Bernardo flagelava os novos intelectuais, a quem 
exortava se reunissem na única escola válida para um monge: a escola do claustro. O 
universitário, tal como o mercador, não podia, segundo os clérigos dos séculos XII e XIII, 
agradar a Deus nem conseguir a sua salvação. (LE GOFF, 1993, p. 13) 
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São Francisco de Assis também via o advento dessa nova instituição como um desvio 

para o caminho da salvação, pois os ideais de desapego pregados por ele não se enquadravam aos 

valores trazidos pelas universidades. A ciência era, por ele, vista como uma posse, um tesouro.  

Ao reivindicar o monopólio escolar, a universidade entraria em conflito com a ordem 

eclesiástica detentora dele até então, substituindo os mosteiros como centros de aprendizado. A 

atuação das universidades era abrangente: 

 

Há três formas de vida: a) a vida corporal, carnal e pessoal; b) a vida civil, política ou universal; 
c) a vida de graça, divina ou espiritual. Mas destas três formas ‘a primeira é falível, a segunda 
permanecível, a terceira perdurável’. Sem dúvida que a universidade governa as três formas, o 
que quer dizer governa tudo: a vida corporal é dirigida pela Faculdade de Medicina, a vida 
política pela Faculdade de Artes e dos Decretos, a vida divina pela Faculdade de Teologia. (LE 
GOFF, 1993, p. 181) 
 

Por isso, universidades como a de Paris, por exemplo, foram objeto de disputas entre 

papas e reis pelo seu domínio. Para o poder papal, a universidade teria uma função importante, 

pois, subordinando seus estudos a finalidades religiosas, a Igreja teria uma fonte de propagação 

de suas intenções pelo mundo cristão. O papado não tardou em proibir o estudo do direito romano 

e substitui-lo pelo direito canônico como forma de vincular a sociedade civil aos conceitos de 

sociedade da Igreja: 

 

Fundamentalmente escolar, o direito romano, pelo seu paganismo latente, preocupava muito os 
homens da Igreja. Os defensores da virtude monástica acusavam-no de desviar os religiosos da 
oração. Os teólogos reprovavam-lhe que suplantasse as únicas especulações que lhes pareciam 
dignas de clérigos. (BLOCH, 1982, p. 141) 
 

O fato de a universidade de Paris ensinar teologia fazia com que alunos e mestres de 

toda a cristandade fossem atraídos a ela: “Do ponto de vista de Inocêncio III ou de Gregório IX, a 

Universidade de Paris não podia deixar de ser o meio de ação mais poderoso de que a Igreja 

dispunha para difundir a verdade religiosa no mundo inteiro [...]” (GILSON, 2007, p. 487). 

A relação entre Igreja e Universidade influenciava no pensamento e na produção 

artística do período: 

 

Havia uma aliança quase imediata entre as universidade e a Igreja, o que significava também 
entre a música das catedrais e as igrejas maiores e capelas do rei e dos nobres, e o ensino era o 
mesmo em todas as instituições. Afinal, a música era um importante ramo prático da matemática 
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segundo o modo de ver medieval. Em Paris, muitos dos docentes eram músicos influentes na 
Notre Dame, e muitos dos cantores e professores dos meninos coristas eram ou docentes ou 
estudantes da universidade. (RAYNOR, 1986, p. 45)  
 

Apesar desta aliança entre Igreja e Universidade, o afastamento entre ambas as 

instituições parece ter sido inevitável. As universidades expandiam o ensino que se laicizava. Os 

mestres escolásticos não se utilizavam dos grandes textos históricos que serviam de meditação 

para os escritores monásticos, a primazia da razão vai assumindo o espaço da autoridade 

religiosa.  

Os progressos dos meios de comunicação e as relações com o Oriente através das 

Cruzadas e da expansão da atividade do Mercador causaram alterações culturais que 

possibilitaram o acesso a obras gregas e árabes, como as de Aristóteles e de Averróis, entre 

muitos outros, que vão sendo traduzidas e passam a influenciar o pensamento do período. As 

universidades foram adquirindo prestígio devido à sua ligação com a ciência e sua capacidade de 

transformá-la em um saber racional, prático, capaz de ser transferido por meio do aprendizado 

técnico e não por uma iniciação sagrada tal como a tradição da Igreja defendia.  

Os universitários foram se constituindo como uma aristocracia intelectual dotada de 

moral específica e valores próprios, e, tal qual acontecera com os mercadores, com os nobres, 

distinguiam-se do meio monástico pois geralmente tinham repulsa em viver de qualquer coisa 

que não fosse sua profissão.  

Um exemplo da formulação de valores pelos universitários está nas Questiones morales 

de Siger de Brabante:  

 

A Quaestio I de Siger: “A humildade é uma virtude?” – a que ele responde: “Demonstra-se que 
não. Porque a humildade opõe-se à virtude, quer dizer à magnanimidade, que é a busca de 
grandes coisas. Pelo contrário, a humildade afasta as grandes coisas,”, é o ponto de partida 
natural para a exaltação das virtudes intelectuais ligadas ao estatuto universitário, tal qual 
aparece na Quaestio 4: “Que vale mais para os filósofos: serem casados ou solteiros? É preciso 
responder que a finalidade do filósofo é o conhecimento da verdade[...] As virtudes morais têm, 
como finalidade, as virtudes intelectuais. O conhecimento da verdade é, pois, o fim último do 
homem[...]” (citado por LE GOFF, 1993, p. 179) 
 

Diante desta separação, que não se dava somente entre Igreja e Universidade, mas entre 

razão e fé, entre temporal e espiritual, temos a tentativa de síntese teológica de Santo Tomás de 

Aquino:  
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É fato de extraordinária importância na história dizer, com verdade, que Santo Tomás foi um 
grande homem que reconciliou a religião com a razão; que a fez estender até a ciência 
experimental; que insistiu que os sentidos são as janelas da alma, e que a razão tem o direito 
divino de se alimentar dos fatos, e que é próprio da fé digerir a carne dura das mais difíceis e 
mais práticas filosofias pagãs (CHESTERTON, 2003, p. 37) 
 

Não foi sem resistência dentro da Igreja que Tomás trabalhou, pois suas teorias, ainda 

que com a intenção de preservá-la diante do novo contexto que se abria, eram uma adaptação aos 

novos tempos, o que implicava na revisão de vários dogmas. Era preciso explicar o Mundo que se 

transformava em diversos âmbitos sem que se perdesse a justificativa teológica para os 

acontecimentos. Com isso, o caráter milenarista que surge no século XII parece ter sido 

inevitável no período. Não mais se sustentaria uma visão de que a encarnação era o término da 

história, muito apropriada para uma sociedade feudal estimuladora de poucas mudanças. A partir 

desse novo contexto a encarnação se tornaria o centro, o que significa que algo mais ainda deve 

acontecer antes do Juízo Final.  

 

Depois que a Encarnação se tornou a ideia central de nossa civilização, era inevitável que 
houvesse um retorno ao materialismo, no sentido de justa valorização da matéria e do corpo. 
Uma vez que Cristo tinha ressuscitado, era inevitável que também Aristóteles reaparecesse 
(CHESTERTON, 2003, p. 105) 
 

Esse cenário favoreceu o fortalecimento de tendências milenaristas influenciadas 

sobretudo pelos escritos de Joaquim de Fiori, chamado por Jean Delumeau em seu livro Mil anos 

de felicidade de “profeta pacífico que semeia germes de violência” (DELUMEAU, 1997, p.46). 

De fato, fez-se grande uso da obra joaquimita, principalmente após sua morte, para fins 

de crítica à Igreja e à sua conduta, mas também sua tendência milenarista refletia a necessidade 

de explicar um mundo que passa por mudanças tão substanciais: 

 

No centro da herança joaquimita, encontra-se a ideia de que haverá ainda uma fase final da 
história, um tempo abençoado ainda por vir. O apogeu da história, preenchimento do intervalo 
da ‘metade do tempo’ e do ‘silêncio de meia hora no céu’, ou plenitude do tempo, será 
sinalizado pelo aumento da espiritualidade no mundo, antes do Juízo Final. Será a era do 
Espírito Santo, tempo do intelecto e da ciência. (CHAUÍ, 2000) 
 

A cultura cristã baseada em Platão com suas verdades interiores intraduzíveis não era 

mais suficiente para explicar o mundo. Era necessário que o temporal e não só o espiritual tivesse 

sua devida parcela na explicação dos acontecimentos que se davam. A razão, na concepção de 
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Tomás, é alimentada pelos sentidos. Muito do que se pensa se deve ao que se cheira, vê-se, 

apalpa-se, prova-se. 

Apesar do esforço de Tomás para trazer o aristotelismo para a religião, ele não foi 

suficiente para impedir uma ruptura entre fé e razão que ocorreria com o chamado averroísmo 

latino. Em 1270, o bispo de Paris Ethienne Tempier condenou treze teses de inspirações 

averroístas propagadas na Faculdade de Artes da Universidade de Paris. A justificativa dada 

pelos que as ensinava era a de que o faziam como filósofos, mas as condenavam como cristãos. 

Este é um exemplo emblemático para mostrar que em determinados meios se sustentava a ideia 

de um mundo explicado e justificado pela religião, mas que não deveria intervir na explicação de 

cunho racional.  

 

[...] algumas dessas teses condenadas, cuja origem ignoramos, mostram até onde se podia ir 
então, talvez em escritos, certamente na discussão: que a religião cristã impede a gente de se 
instruir (quod lex christiana impedit addiscere); que há fábulas e erros tanto na religião cristã 
como nas outras (quod fabulae et falsa sunt in lege christiana, sicut in aliis); que não se sabe 
nada de mais quando se sabe teologia (quod nibil plus scitur propter scire theologiam); que o que 
os teólogos dizem baseia-se em fábulas (quod sermones theologi fundatti sunt in fabulis) 
(GILSON, 2007, p. 695) 
 

A crítica às fábulas mostra a descrença em uma explicação que não tenha base científica. 

Inclusive ao se dizer que há erros e fábulas tanto na religião cristã quanto nas outras se está 

diminuindo indiretamente a figura do papa. Não há mais espaços para virtudes sobrenaturais, nem 

abstinência monástica. A filosofia e a razão podem alcançar a verdade propriamente dita, já a 

religião possui um grau de verdade, mas inferior. A felicidade pode ser alcançada nesta vida e 

não em outra. 

Diante dessa autonomia do pensamento, Max Weber aponta qual a solução buscada pela 

religião: 

 

A religião redentora defende-se do ataque do intelecto auto-suficiente. E assim o faz, decerto, 
rigorosamente baseada em princípios, formulando a pretensão de que o conhecimento religioso 
se move numa esfera diferente e que a natureza e significado do conhecimento religioso são 
totalmente diferentes das realizações do intelecto. A religião pretende oferecer uma posição 
última em relação ao mundo através de uma percepção direta do “significado” do mundo. 
(WEBER, 1985, p. 260) 
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No entanto, essa “posição última em relação ao mundo” da qual se refere Weber, parece 

não mais ser mais aceita em um ambiente universitário em determinado momento da história 

como o século XIV, por exemplo. Um dado emblemático sobre os universitários do período, que 

nos mostra isso, é o fato de eles fazerem questão de serem chamados de filósofos.  

Essa consideração de superioridade da filosofia sobre a teologia servia de justificativa 

para que o poder temporal requisitasse um chefe independente do chefe da Igreja. Esse embate 

vai ser acentuado no século XIV.  

 

5 - As Monarquias  

As monarquias começam a ganhar notoriedade por fins do século XI, e é no XIV que 

obtêm a consolidação de seu projeto de supremacia, principalmente perante o clero. As condições 

para que a balança que se equilibrou durante todo o século XII e em boa parte do XIII começasse 

a pender para o lado monarca, se dão, principalmente, após a metade do século XIII:  

 

Com a morte do imperador Frederico II em 1250, o Sacro Império Romano-Germânico vai 
perdendo a cadência e entra em progressiva decadência. Os últimos Staufer desaparecem na 
Itália: Manfredo morre em 1266 na batalha de Benevento e o Conradino é decapitado em 
Nápoles em 1268. A unidade do Império desaba. Com Rodolfo de Habsburgo e com a Casa de 
Luxemburgo em 1310, o poder histórico deixa de ser universal e passa a fundar-se no domínio 
territorial. (GIACHINI, 2006, p. 9) 
 
 
Neste contexto ocorre o atrito entre Felipe, o Belo, rei da França - local onde, junto com 

a Inglaterra, a instituição monárquica mais se desenvolveu, por ter ficado menos envolvida nas 

disputas entre papas e imperadores dos séculos anteriores – e BonifácioVIII. Não nos cabe aqui 

entrar na discussão dos reais motivos do atrito, sejam eles a crise social pela qual passava a 

Europa Ocidental no período – que levou Felipe o Belo a tentar cobrar taxas do clero, fato ao 

qual Bonifácio VIII reagiu com a excomunhão de Felipe e este com a prisão do papa ‒ ou o 

caráter religioso de Felipe ‒ que não aceitava a maneira como Bonifácio VIII veio ao trono, 

conforme defendido por alguns autores ‒ entre outras hipóteses.  

É interessante chamarmos a atenção neste episódio para o fato de a excomunhão, ato de 

poder político incontestável em boa parte da Idade Média, não possuir mais tal efeito, a ponto de 

um rei reagir a ela com a prisão do papa. Conforme já citamos, a partir daí a capital do papado 

deixa de ser Roma (isso ocorre especificamente em 1309) e passa para Avinhão, dentro do 
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território francês, onde a influência do soberano deste país nas decisões do alto clero e na escolha 

de seus componentes vai transformá-lo em uma instituição cada vez mais impopular. 

Assim como com os outros tópicos deste trabalho até o momento, para entendermos o 

percurso da monarquia até este ápice no século XIV, é necessário voltarmos ao final do século 

XI.  

É nesse período que as diversas mudanças sociais de que temos tratado ocorrem. As 

classes nobres, oriundas principalmente das cruzadas, ganham mais importância e, com isso, o 

dualismo papa-imperador de até então, a chamada sociedade bipartida, tem na ascensão social 

desta classe, principalmente, mas também na dos trabalhadores da indústria, dos camponeses que 

se desenvolvem à medida que avançam sobre a natureza com novas técnicas e na dos burgueses 

comerciantes, novos elementos sociais que exigem seu espaço, seu reconhecimento pelo espaço 

adquirido, já que têm muita importância no novo quadro que vai se estabelecendo. 

O mediador, o árbitro destes elementos, é o Rei, conforme já dissemos. A proteção 

institucional e não mais a metafísica passa a ser relevante nesse momento diante desse quadro em 

que diversos elementos “mundanos” surgem: “Mas no século XI não se saúda aqui uma 

prosperidade sacralizada e como que metafísica na proteção real, mas sim, instituições precisas 

que aceitem trabalhadores, trabalhos. Animais de trabalho e utensilagem, sob a tutela do poderio 

real”. (LE GOFF, 1993, p. 83) 

Os Reis sempre tiveram seu prestígio. Mesmo durante o período de mais notabilidade do 

feudalismo, eles eram normalmente os maiores donos de terras. Com esse novo quadro social 

onde a estrutura fragmentada do feudalismo não mais era interessante diante da melhoria dos 

métodos de comunicação, do crescimento das cidades e da expansão monetária, entre outros, a 

monarquia acabou sendo a instituição que melhor servia dentro daquele contexto:  

 

Graças a uma circulação monetária mais abundante e mais ativa, o imposto reaparecia e, com 
ele, o funcionalismo assalariado e os exércitos pagos em substituição do ineficaz regime de 
serviços hereditariamente contratuais. Decerto que também o pequeno ou médio senhor não 
deixavam de tirar proveito das transformações da economia; teve como já vimos, as suas talhas. 
Mas o rei ou o príncipe possuíam quase sempre mais terras e mais vassalos do que qualquer 
outro senhor. Além disso, a própria natureza da sua autoridade fornecia-lhe múltiplas ocasiões 
para cobrar taxas, especialmente sobre as igrejas e sobre as cidades. (BLOCH, 1982, p. 462) 
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Diante da nova ordem econômica que se estabelecia, da qual podemos citar como um 

bom exemplo a atividade do comerciante, responsável pelo abastecimento das cidades com 

mercadorias, uma administração mais centralizada se fazia necessária: 

 

No decorrer deste três séculos (XI – XII – XIII), as condições políticas e sociais sofreram 
imensas transformações. Tratou-se com efeito de um período de ‘reconstrução de alto a baixo’ 
(R. S. Lopez). No melhor dos casos (o reino de França, por exemplo), passou-se de uma 
infinidade de feudos a um reino não ‘centralizado’ – o termo seria anacrônico – mas bem 
controlado pelo rei, suserano, soberano, possuidor de um domínio em extensão. (FOURQUIN, 
1986, p. 136)  
 

Além das condições sociais e econômicas favoráveis, a monarquia, principalmente a 

francesa e a inglesa, a primeira mais importante para nosso trabalho, contou com várias formas de 

propagandas que devemos citar: 

 

A ordem real suplanta a ordem (diz-se sempre de preferência a desordem ou a anarquia) feudal. 
De fato essa imagem liga-se a todo um empreendimento de propaganda que, durante séculos, se 
esforçou em apresentar os soberanos como protetores da paz, os defensores dos camponeses e 
dos burgueses contra os senhores, os garantidores das virtudes cristãs, os amigos dos pobres. 
(JACQUES, 1981, HM, p.141) 
 

Outra forma de legitimação de seu poder pelos reis foi tentar adquirir para si um caráter 

sagrado, milagroso, seja ao curar doenças como a escrófula, o que no imaginário medieval era 

algo perfeitamente possível e legitimado até pelos médicos:  

 

Os milagres, tanto o dos príncipes temporais quanto os dos santos, eram coisas familiares que 
em nada contradiziam o sistema de mundo dos médicos. Estes acreditavam nos milagres, mas 
com um sentimento tranquilo, nada febril. Aliás, distinguiam mal entre os remédios naturais 
(cuja ação era-lhes ordinário plenamente misteriosa) e os sobrenaturais e enumeravam-nos uns 
ao lado dos outros, sem distinção. Quase sempre enviavam aos reis os casos de escrófulas 
rebeldes a todos os outros tratamentos. (BLOCH, 1993, p. 109) 
 

Também com as doações pias aos pobres e até com a canonização: 

 

A canonização de Luís, rei cavaleiro, rei cristão, cruzado, assume uma importância política 
considerável. Foi um dos fatores essenciais que permitiram o estabelecimento de um poder 
absoluto contribuindo para arruinar mais as forças feudais e os particularismos. (HEERS 1981-a, 
p.141) 
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Este processo de aproximação da Igreja com os monarcas tinha um caráter dúbio para 

ambos os lados. Para a Igreja, a aproximação com os reis tinha de positivo um possível aliado 

diante dos imperadores, considerados seus principais opositores, e um aliado que se sobressaía na 

nova ordem que se implantava. No entanto com o tempo os reis passaram a obter mais privilégios 

e influências do que desejava o clero:  

 

Instrumento eleito para transmitir as graças vindas do alto, médico milagroso ao qual em quase 
todo o mundo católico se rogava como a um santo, o Rei da França não era um simples soberano 
temporal, nem aos olhos de seus súditos, nem aos seus próprios; nele havia divindade demais 
para que se acreditasse obrigado a curvar a cabeça diante de Roma. (BLOCH, 1993, p.104) 
 

Durante a reforma gregoriana, este assunto foi motivo de discussões e sob o pontificado 

de Inocêncio III, que como já dissemos foi o papa responsável pelo ápice do poder papal, houve 

um esforço no estabelecimento de critérios para a sagração régia, de forma que houvesse 

diferenças claras entre a cerimônia de um rei e de um eclesiástico.  

Este esforço só serviu para atenuar a questão, pois no imaginário popular, a figura dos 

reis já estava mais do que consolidada como a de alguém diferenciado dos demais. “Os Reis 

sabiam muito bem que não eram de todo sacerdotes; mas eles também não se consideravam de 

todo leigos; em torno deles, muitos de seus súditos partilhavam desse sentimento.” (BLOCH, 

1993 p. 149)  

Para os reis, utilizar-se do aparato simbólico da Igreja para legitimar seu poder era de 

grande valor, principalmente durante o processo de conquista de seu espaço. Isso se deu com 

vários elementos da liturgia, que vão da unção, talvez o principal deles, até a música religiosa, 

também usada em coroações de reis. Por isso a busca de rituais de sagração régia que eram 

similares ao ritual de sagração de bispos: 

 

Os príncipes temporais aspiravam governar a Igreja; era aos chefes da Igreja que eles ficavam 
tentados a igualar-se. Em inúmeros detalhes do cerimonial da sagração, afirma-se (com muita 
constância e, aparentemente, com mais e mais franqueza à medida que a Idade Média avança) a 
vontade de estabelecer uma espécie de paralelismo entre o ritual monárquico e o ritual que se 
cumpria não para a ordenação de simples padres, mas para a consagração dos bispos. 
(BLOCH,1993, p. 155) 
 

Com o tempo e com a consolidação da monarquia, principalmente após os 

acontecimentos que foram narrados no princípio deste tópico, essa proximidade com a Igreja 
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passou a ser vista também como prejudicial, pois a força do rei não mais poderia advir do ritual 

da Igreja. A legitimação já era um sinal de dependência, e esta era desnecessária, permitia aos 

papas intervenções que não mais eram aceitas, principalmente no que se referia às sucessões.  

A unção então passaria a ser encarada somente como um reconhecimento da Igreja para 

a coroação do rei e não mais como um fator que lhe atribuía os poderes régios. Estes, agora, 

vinham da hereditariedade, e esta, passaria a ser critério para a sucessão.  

Esta tentativa de se desligar do mundo clerical, muito evidente na transição dos séculos 

XIII e XIV, é sinal do fortalecimento dos Estados Nacionais. A arte também reflete esse 

momento e também colabora para o rompimento. 

 

Na época precedente, a arte florescera no seio duma sociedade firme, de hierarquias estáveis. Os 
aumentos de riqueza produzidos pelo trabalho camponês convergiam para duas aristocracias 
restritas, uma militar e destruidora que desperdiçava os seus recursos em prazeres, a outra 
religiosa, litúrgica, que, no sentido mais forte do termo, consagrava os seus empregando-os em 
celebrar a glória de Deus. No ponto de junção destes dois grupos, estava a pessoa do rei, chefe 
de guerra, mas sagrado. (DUBY, 1993, p. 194) 
 

No entanto essa ordenação se desagregou e a arte participa deste processo. Já vimos 

como a literatura em língua vernácula dos nobres o fez e podemos ver isto, também, na arte 

gótica: 

 

Uma arte real, num momento em que se afirma o prestígio da monarquia e se realiza a unificação 
territorial da França. Em certa medida, os progressos do gótico seguem os da administração real; 
a arte da Ilha-de-França sobrepõe-se assim à das províncias. De qualquer maneira, para os 
edifícios religiosos ao menos, a arte francesa opõe à extraordinária variedade de formas da arte 
românica – arte dos principados feudais – uma certa unidade de concepção ao estilo. Desde 
meados do século XIII aliás, a arte parisiense, na Sainte-Chapélle, por exemplo, anuncia novo 
padrão, mais refinado, o das cortes principescas. (HEERS, 1981-a, p. 155)   
 

A música polifônica, ao tomar um caminho secular, conforme veremos, também serve 

de indicador para este mesmo fato. 

A Igreja tentou conter esse avanço principalmente à partir da figura de Bonifácio VIII, 

mas sua reação não foi suficientemente eficaz, prova disso é a transferência do papado para 

Avinhão. 
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6 - A Igreja se revê 

Diante dos quadros novos que vêm se dando desde o século XI e, vão se consolidar 

principalmente a partir do século XII, a Igreja se vê diante da necessidade de fazer uma série de 

revisões em seu dogma. 

De fato, o momento representava mudanças em todos os índices sociais e não era 

possível ficar alheio a eles. Em artigo resumo de seu livro Brasil, mito fundador e sociedade 

autoritária, Marilena Chauí nos faz um breve relato que pode ser de grande valia: 

 

A grande renovação intelectual e religiosa do século 12 foi contemporânea de acontecimentos 
que abalaram a cristandade e por isso não poderia deixar intacta a necessidade de conciliar 
acontecimento e plano divino, mudança e ordem, estabilidade e contingência. Precisou dar conta 
da desordem no mundo: Islã, cruzadas, cismas eclesiásticos, guerras entre império e papado. A 
busca da ordem no mundo teve que enfrentar acontecimentos cujo sentido não estava dado, mas 
que não podiam escapar à ordem providencial (CHAUI, 2000). 
 

Além dos “acontecimentos” citados por Marilena Chauí, podemos acrescentar a figura 

do mercador, fruto e fomentador de novas ordens econômicas e do fenômeno de urbanização, e as 

inúmeras outras profissões que surgiam no período entre elas os cavaleiros e os músicos, de suma 

importância para entendermos nosso trabalho e da qual falaremos posteriormente. “A mudança de 

estrutura social no século XII é devida, em última análise, a uma sobreposição e um 

deslocamento de grupos com base em profissões” (HAUSER, 1998, p. 205). Podemos citar 

também, os movimentos heréticos, as universidades e outros agentes sociais pelos quais 

passamos ao longo deste trabalho. 

Outro elemento do qual se sabe pouco e que decerto é dos mais influentes é a prática 

popular diária. Tomando a leitura de Bakhtin, não podemos de forma alguma esquecer de citar a 

cultura popular como elemento ativo e passivo deste período, influenciando no que este autor 

chama de “ideia-imagem do renascimento” que já se anunciava na época:  

 

Na época do reflorescimento religioso do século XII (Joaquim de Flora, Francisco de Assis, os 
espiritualistas), ela revive, penetra em camadas populares mais amplas, tinge-se de emoções 
puramente humanas, desperta a imaginação poética e artística, torna-se expressão da sede 
crescente de renascimento e de renovação na esfera exclusivamente terrestre, isto é, no domínio 
político, social e artístico (BAKHTIN, 2008, p. 49). 
 

O surgimento destes acontecimentos e sua conciliação com o plano divino de que nos 

fala Marilena Chauí levaram a ações ambíguas por parte da Igreja e, pode-se dizer, da sociedade 
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como um todo, sejam elas fruto de casuísmo, sejam simplesmente pela dificuldade de lidar com o 

novo e com as dimensões que aos poucos ele ia tomando. 

 

É certo que as novas condições sociais e econômicas que começaram a se desenvolver no século 
XI tendiam a elevar o nível da cultura secular e a mitigar a barbárie da sociedade feudal, mas 
isto não quer dizer que à medida que se atenuava a barbárie da sociedade, esta se tornava mais 
cristã. Pelo contrário, as novas condições socioeconômicas favoreciam novos ideais que até certo 
ponto eram incompatíveis com as normas cristãs, tornando possível que a sociedade feudal 
pudesse passar do paganismo da barbárie a uma cultura, ainda, mais pagã. (DAWSON, 1997 , 
pp. 364 e 365) 
 

É comum ver a Igreja tomando ações defensivas, de repúdio ao novo, em um esforço de 

sobrevivência quando este ameaça sua posição na sociedade, e ao mesmo tempo, ao repudiá-las, 

sofrer os danos por, com esta atitude, acabar se afastando do que acontece ao seu redor. Um bom 

exemplo pode ser dado ao tratarmos de suas festas oficiais: 

 

A festa oficial, às vezes mesmo contra suas intenções, tendia a consagrar a estabilidade, a 
imutabilidade e a perenidade das regras que regiam o mundo: hierarquias, valores, normas e 
tabus religiosos, políticos, e morais correntes. A festa era o triunfo da verdade pré-fabricada, 
vitoriosa, dominante, que assumia aparência de uma verdade eterna, imutável e peremptória. 
(BAKHTIN, 2008, p.08) 
 

Ao mesmo tempo, as novas ordens ajudavam a Igreja a se libertar da estrutura feudal e 

da intervenção do império que traziam dificuldades constantes. 

Por essas e outras, esse período é marcado por uma, pelo menos aparente, contradição 

acentuada nas decisões da Igreja e, também dos outros ramos da sociedade, pois estes também 

tentam se libertar de alguns entraves que os valores da Igreja lhes traziam, mas não o fazem sem 

que haja, pelo menos, um receio de essa ruptura lhes trazer alguma condenação.  

Devido a esta influência mútua que um agente social tem sobre o outro, não é possível 

nem desejável que se faça uma reconstituição histórica colocando qualquer um dos elementos em 

uma posição apenas passiva ou apenas ativa. O mesmo se dará ao relacionarmos as mudanças 

estéticas da música e da arte em geral com a Igreja e com o restante da sociedade. A arte deve ser 

vista como fruto desse evento, mas também como um meio pelo qual a mudança chega às 

pessoas: 
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Depois do século XII em diante, o misticismo de S. Bernardo introduziu na religião um elemento 
patético, elemento que continha imensas possibilidades de desenvolver-se. No êxtase de uma 
piedade nova e transbordante, os devotos quiseram compartilhar dos sofrimentos de Cristo com a 
ajuda da imaginação. Não se contentavam já com essas figuras hirtas e imóveis, infinitamente 
distantes, que a arte românica tinha atribuído a Cristo e à Virgem-Maria. Todas as formas e cores 
que a imaginação encontrava na realidade terrena eram agora prodigalizadas nos seres celestes. 
E assim deixada em liberdade, a fantasia religiosa invadiu todo o domínio da fé e deu uma forma 
minuciosamente elaborada a todas as coisas sagradas. (HUIZINGA, 1978, p. 237) 
 

A Igreja do período dispõe de muita influência sobre o conjunto da sociedade, mas como 

temos visto, existe uma demanda de libertação deste aparato, que é alimentada pela economia em 

mudança, pela ascensões sociais das monarquias, dos mercadores, da indústria nobiliária, dos 

artesãos e uma série de elementos sociais. Com isso, as crenças populares e o cotidiano em geral 

promoviam mudanças que escapavam ao controle do clero. Este acabava deixando-as prosseguir 

se as julgavam não ofensivas e reprimindo-as quando julgavam devido. Na mesma obra, Bakhtin 

nos fala sobre uma certa “libertação” do povo do jugo das instituições medievais que aconteciam 

através das festas populares: 

 

Sob o regime feudal existente na Idade Média, esse caráter de festa, isto é, a relação da festa com 
os fins superiores da existência humana, a ressurreição, a renovação, só podia alcançar sua 
plenitude e sua pureza, sem distorções, no carnaval e em outras festas populares e públicas. 
Nessa circunstância, a festa convertia-se na forma de que se revestia a segunda vida do povo, o 
qual penetrava temporariamente no reino utópico da universalidade, igualdade e abundância. 
(BAKHTIN, 2008, p.08) 
 

Para entendermos as relações de forças existentes no período entre a Igreja, a sociedade 

da qual ela faz parte e da arte que também é parte agente desta sociedade e um dos focos de nossa 

análise, é necessário um esforço para que cada fato seja analisado como uma via de influência 

com vários sentidos. 

Este ambiente pluralizado vai se consolidar principalmente no século XIV, o qual será 

foco principal de nosso estudo. Nele, a sociedade reivindica a laicização da administração pública 

e aceita a Igreja apenas como detentora da ordem espiritual. Mesmo assim, esta já é vista como 

inferior diante das aspirações mundanas em voga. Outro fator que dificulta a administração social 

neste século são as crises sociais que afetam todos os ramos da sociedade e, das quais não se 

tinha vivido a experiência até então: 
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Do século XI até ao fim do século XIII, tanto a população dos campos como a das cidades 
comeu quase sempre à vontade e a história não conserva memória de fomes terríveis. A de 1315-
1316 inaugurou uma nova série de fomes, circunscritas geralmente a algumas regiões e de que 
existem vestígios em todos os países, nomeadamente em França, onde esses desastres se 
deveram sobretudo à anarquia e às devastações provocadas pela Guerra dos Cem Anos e pelos 
motins civis. Mas houve-as igualmente noutros locais. (FOURQUIN, 1986, p.333) 
 

Este novo quadro tem no superpovoamento uma de suas explicações: 

 

É em presença do desafio do mundo superpovoado do século XIV que a cristandade latina, 
reagindo de uma forma original, se separa do resto do mundo e, em grande medida, também do 
seu passado, para criar um sistema de civilização que poderemos considerar sem precedentes. 
(CHAUNU, 1993, p. 47) 
 

Diante das crises sociais e do quadro pluralizado que se formava com a demanda de 

laicização dos novos elementos que buscavam autonomia, o enfraquecimento do clero diante da 

ida para Avinhão do papado, fez-se necessária uma série de revisões na Igreja como forma de se 

manter nessa nova ordem. Mas a conciliação desses elementos todos, obtida no século anterior, 

mesmo que a custas de contradições, já parecia impossível: 

 

O século XIV foi uma era de divisão e contendas, a era do grande cisma do ocidente, o qual viu, 
no lugar das cruzadas, a invasão da Europa pelos turcos e a devastação da França e da Inglaterra. 
Ao mesmo tempo, os recursos intelectuais da sociedade ocidental que haviam se reforçado pelo 
avanço do movimento universitário, já não ajudaram a integração do pensamento cristão, senão 
que foram usados para desfazer a obra do século anterior e cavar os cimentos intelectuais sobre 
os quais os pensadores da idade precedente haviam construído sua síntese. (DAWSON, 1997, 
pp. 364 e 365) 
 

Dentro desse quadro de embate entre os agentes sociais laicos que tentavam se libertar 

do jugo da Igreja e da Igreja tentando conservar seu poder de influenciar os pensamentos e as 

ações, os artistas também buscam seu espaço: 

 

Incontestavelmente, o século XIV não foi, na ordem dos valores culturais, um momento de 
contração, mas pelo contrário de fecundidade e progresso. As próprias degradações e as 
alterações da civilização material parecem ter estimulado a marcha da cultura para a frente. 
(DUBY, 1993, p. 188) 
 

A música, que é especificamente o tema de nossa análise, vai passar por transformações 

e tentativas de impedi-las que serão determinantes para que entendamos sua trajetória.  
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Analisemos a música de forma mais específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO II 
A MÚSICA E SUAS FUNCIONALIDADES 

 

 

Neste segundo capítulo trataremos de acompanhar a trajetória da música e sua 

importância para a consolidação e expansão da Igreja na Idade Média. Analisaremos a concepção 

de música para os gregos, já que eles são fortes influenciadores do pensamento que a Igreja 

Medieval tinha sobre a música, falaremos sobre a reforma feita por Gregório Magno por volta do 

século VII, dos primeiros registros do canto polifônico por volta do século X e XI, e de sua 

relação com a Igreja até o momento da emissão da bula Docta Sanctorum Patrum. Com isso, 

pretendemos ter embasamento para analisar de forma minuciosa a bula de João XXII, entender os 

motivos de sua emissão e as consequências desse ato.  

 

1 - A importância da música para a Igreja Primitiva e a Herança Grega e Romana 

A arte sempre foi de suma importância para a propagação da mensagem da Igreja. Por 

ter uma função tão relevante, ela foi objeto de reflexões ao longo de toda sua história. No livro 

Papal Legislation on Sacred Music (em tradução livre: Legislação Papal Sobre a Música Sacra) 

encontramos um bom resumo do que a Igreja esperava da arte em geral, incluindo a música:  

 

Estas artes devem procurar evocar fé, aumentar a esperança e aprofundar o amor. A música da 
Igreja deve ser permeada com estes sentimentos. Além disso, deve dar a eles expressão artística. 
Seu propósito é enfatizar as palavras do texto litúrgico. Deve dar a estas palavras força dramática 
e poder. Deve imprimi-las profundamente nas mentes. Deve emprestar a elas uma doçura e uma 
persuasão que vão cravá-las indubitavelmente nos corações. (HAYBURN, 1979, p. 388 – 
tradução livre) 
 

Para que cumpra esta função, faz-se necessária uma série de restrições: 

 

Se a música da Igreja obscurece, confunde ou emaranha as palavras às quais ela pretende ilustrar 
e reforçar, então ela falha em seu propósito. Se as músicas apontam meramente para o prazer 
estético dos ouvintes, ela profana a sacralidade do seu ofício. Ou se ela passa a ter como papel 
tornar-se o principal propósito da adoração e colocar os textos da liturgia em uma posição 
subordinada ou subserviente, ela é igualmente repreensível. (HAYBURN, 1979, pp. 388 e 389 – 
tradução livre)  
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Para entendermos as causas da bula papal “Docta Sanctorum Patrum”, de 1324, em que 

João XXII tentava regulamentar a música, precisamos entender como esta arte era vista ao longo 

da Idade Média e qual foi sua participação no processo de consolidação institucional da Igreja em 

seus primórdios.  

Por ter como uma de suas principais fontes a música grega, faz-se importante 

entendermos algumas concepções gregas sobre a música para podermos entender melhor o que a 

Igreja cristã primitiva deixou de herança à Igreja medieval. 

 

A música grega assemelhava-se à da Igreja Primitiva em muitos aspectos fundamentais. Era, em 
primeiro lugar, monofônica, ou seja uma melodia sem harmonia ou contra ponto. [...] A música 
grega, além disso era quase inteiramente improvisada. Mais ainda, na sua forma mais perfeita 
(teleion melos), estava sempre associada à palavra, à dança ou a poesia, e a música dos cultos 
religiosos, do teatro e dos grandes concursos públicos era interpretada por cantores que 
acompanhavam a melodia com movimentos de dança predeterminados. (GROUT; PALISCA, 
2007, p. 19) 
 

Para o grego, a música tinha poderes mágicos que iam da purificação do corpo, cura de 

doenças até influência sobre a natureza ou o poder de afetar o universo. Estava ligada fortemente 

aos cultos religiosos, seja através da Lira de Apolo ou do Aulo de Dioniso.  

Cabe aqui abrirmos um parêntese para o fato de, a partir do século V a. C. na Grécia, os 

festivais de música vocal e instrumental tornarem-se populares. Essa popularidade dos festivais 

possibilitou a emancipação da música em relação ao ambiente religioso ao qual ela pertencia 

predominantemente e causou no período uma multiplicação no número de virtuosos. Este fato 

provocou reações de muitos ícones do pensamento grego no período: “Alarmado com a 

proliferação da arte musical, Aristóteles, no século IV, manifestava-se contra o excesso de treino 

profissional na educação musical do homem comum.” (GROUT; PALISCA, 2007, p. 18). O 

avanço técnico da música sofreu uma reação contra seus supostos excessos e considera-se que no 

início da era cristã tanto a teoria quanto a prática musical na Grécia, dado fundamental pois esta 

teve forte influência na música da Igreja primitiva, consequentemente na Medieval, tendiam para 

a simplificação.  

Platão também pensou a música como elemento social e muito de suas concepções 

influenciaram o pensamento medieval, principalmente no que diz respeito ao papel da música na 

educação. “[...] o Ocidente considerou a música a partir de Platão, que a instaurou como arte 
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edificante que devia cumprir a função moral de acompanhar o homem no caminho reto que 

levava ao Bem, em que se exprimia a verdade e o dever” (GALIMBERTI, 2003, p. 24) 

Todo esse alarme a respeito dos rumos que tomava a música são melhores 

compreendidos quando entendemos o que entre os gregos era chamada de Doutrina do Etos que, 

entre outras coisas, tratava dos efeitos morais da música. “Platão e Aristóteles estavam de acordo 

em que era possível produzir pessoas ‘boas’ mediante um sistema público de educação cujos dois 

elementos fundamentais eram a ginástica e a música, visando a primeira a disciplina do corpo e a 

segunda a do espírito” (GROUT; PALISCA, 2007, p. 21) 

Para Platão, havia quantidade e características de música recomendável inclusive na 

formação dos indivíduos que governariam o Estado. Melodias brandas e indolentes não eram 

recomendadas a estes indivíduos, por exemplo. Diante desse caráter tão utilitarista da música 

apresentada por Platão, uma reação às que eram praticadas em festivais ou às consideradas de 

caráter mais dionisíaco ocorreria: 

 

Por isso, a ouvir Platão, era preciso salvar ‘somente a lira e a cítara, os instrumentos de Apolo 
úteis à cidade’, e abolir ‘trígonos e instrumentos de várias cordas, além das flautas e dos 
instrumentos de Mársias e dos portadores de tirso, seguidores de Dioniso’ porque Dioniso, como 
já demonstra Eurípedes nas Bacantes, destrói a cidade. Trata-se com efeito, escreve Platão, de 
‘instrumentos de poder escabroso, capazes de seduzir, encantar, fascinar, inebriar, penetrar nos 
espíritos e deles apossar-se. (GALIMBERTI, 2003, p. 24) 
 

Mudar as regras da música, logo, na arte e na educação, representaria o desregramento 

da sociedade. “O ditado: ‘deixai-me fazer as canções de uma nação, que pouco me importa quem 

faz as suas leis’ era uma máxima política [...]” (GROUT; PALISCA, 2007, p. 21).  

Para nosso trabalho é importante reforçar que “as ideias de Platão acerca da natureza e 

funções da música, tal como vieram a ser interpretadas pelos autores medievais, exerceram uma 

profunda influência nas especulações destes últimos sobre a música e seu papel na educação” 

(GROUT; PALISCA, 2007, p. 20). 

Aristóteles, embora menos restritivo do que Platão, pois admitia o uso da música para 

divertimento também, julgava que se ouvíssemos, por longo tempo, uma música com 

determinada paixão, ficaríamos tomados por esse tipo de paixão. 

Outra herança grega que vai influenciar muito a música medieval já foi citada, mas vale 

ratificarmos: é a ligação intrínseca entre música e poesia. “A íntima união entre música e poesia 
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dá também a medida da amplitude do conceito de música entre os gregos. Para os gregos os dois 

termos eram praticamente sinônimos”. (GROUT; PALISCA, 2007, p.27) 

Em resumo, poderíamos listar, para fins didáticos, as influências mais importantes do 

mundo antigo, não só da Grécia, para a música medieval: 

 

(1) uma concepção de música como consistindo essencialmente numa linha melódica pura e 
despojada; (2) a ideia da melodia intimamente ligada às palavras, especialmente no tocante ao 
ritmo e à métrica; (3) uma tradição de interpretação musical baseada essencialmente na 
improvisação, sem notação fixa, em que o intérprete como que criava a música de novo a cada 
execução, embora segundo convenções comumente aceites e servindo-se de fórmulas musicais 
tradicionais; (4) uma filosofia de música que concebia esta arte, não como uma combinação de 
belos sons no vácuo espiritual da arte pela arte, mas antes como um sistema bem ordenado, 
indissociável do sistema da natureza, e como força capaz de afetar o pensamento e a conduta do 
homem; (5) uma teoria acústica cientificamente fundamentada (GROUT; PALISCA, 2007, pp. 
33 e 34)  
 

É indispensável que tenhamos em mente todos estes itens, pois notaremos o quanto 

foram fundamentais no período de consolidação da Igreja como instituição internacional e em seu 

projeto de unidade interna, principalmente durante a alta Idade Média, e o quanto todos eles 

passaram por modificações após este período.  

É válido ressaltar em nossa análise o fato de que nem toda influência se deu diretamente. 

Talvez o mais emblemático dos exemplos seja o império Romano, que funcionou como uma 

espécie de intermediário entre a concepção grega sobre a música e a concepção cristã medieval. 

 

A decadência da cultura musical helênica que se acentuou profundamente sob a monarquia 
macedônica (359 a 196 a. C.), não comprometeu sua influência, que se exerceu em todo o 
Mediterrâneo romano até os primeiros séculos da cristandade. Sem dúvida, nunca houve música 
latina, mas uma maneira latina fazer música grega (CANDÉ, 1994, p. 80). 
 

Roma, ao ter seu império declinado e ter suas ambições imperiais substituídas pela 

Igreja, teve boa parte de sua prática musical reconsiderada afim de que os ritos da Igreja não 

suscitassem analogias aos fiéis recentemente convertidos com seus tempos pagãos e suas práticas 

musicais de então, ou seja, muitas concepções cristãs foram desenvolvidas ao se utilizar, mas 

também, ao se negar o que era praticado no império. O cultivo da música vinculado apenas ao 

prazer dos sentidos que esta arte proporciona foi rejeitado. Esta prática era típica dos festivais 

gregos que já citamos e havia sido importada por Roma para os espetáculos públicos (concursos e 

representações teatrais), entre outros momentos. Esta postura da Igreja primitiva teve impacto, 
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inclusive, na prática da música instrumental que era objeto de desconfianças por ser utilizada 

anteriormente em Roma. 

Esse tema está exposto no segundo item de nossa listagem acima. A música instrumental 

é um assunto que provocou discussões durante toda a era medieval, e vai ser discutido no 

Concílio de Trento no século XVI. O temor pelos efeitos que a música sem texto poderia 

provocar foi objeto de dilemas para os amantes desta arte. Nem Santo Agostinho se viu livre 

deles: “Quando, às vezes, a música me sensibiliza mais do que as letras que se cantam, confesso, 

com dor, que pequei” (GROUT; PALISCA, 2007, p.44). Justificativas teológicas foram 

necessárias para os trechos bíblicos onde alusões a instrumentos musicais eram feitas: 

 

Neste ponto os Padres da Igreja debatiam-se com algumas dificuldades, pois o Antigo 
Testamento, especialmente o Livro dos Salmos, está cheio de referências ao saltério, à harpa, ao 
órgão e a outros instrumentos musicais. Como explicar estas alusões? O recurso habitual era a 
alegoria: ‘A língua é o saltério do Senhor [...] por harpa devemos entender a boca, que o Espírito 
Santo, qual plectro, faz vibrar [...] o órgão é o nosso corpo [...] (GROUT; PALISCA, 2007, p. 
43)  
 

Em resumo, não se concebia que a música poderia ser consumida pelo simples prazer 

dos sentidos; ela deveria ser um meio de predispor as almas a receber os ensinamentos cristãos e 

não se acreditava que a música sem letra poderia servir a este fim. Nota-se uma proximidade 

muito grande com o rigor de Platão quanto ao uso desta arte.  

Boécio, autoridade respeitada e influente na Idade Média, no que diz respeito à música, 

defendia, no início do século VI, seu caráter formador da moral dos homens. Sua rejeição à 

música instrumental era reflexo do pensamento contemporâneo a ele e fomentou a resistência que 

a Igreja teve a este estilo ao longo dos próximos séculos.  

Daí por diante observa-se um esforço de muitos papas em revisar a liturgia de modo que 

a Igreja tivesse uma identidade que a diferenciasse do paganismo do Império Romano e a 

auxiliasse na sua unificação institucional tão necessária para a conquista de sua hegemonia: 

 

A transferência a Constantinopla da capital do Império fazia, de fato, do papado a mais alta 

autoridade do Ocidente. Como os poderes político e religioso tendiam a confundir-se numa 

Roma abandonada pela administração imperial, a unidade da liturgia em bases romanas torna-se 

um importante fator da autoridade pontifical. A música não é mais a alma da civilização, como 

na Antiguidade; deixou de ser até um entretenimento. Tornou-se monopólio de Roma e dos 
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mosteiros, que possuem sozinhos sua ciência e que a conduzem a um novo classicismo. 

(CANDÉ, 1994, pp.191 e 192) 

 

A música foi parte fundamental na criação e propagação dessa identidade católica. 

 

A Igreja cristã utilizou a música, como o culto pagão o fizera, para fins de uma atmosfera 
extraterrena que ela podia criar, e para afastar o culto do reino da experiência e sentimento 
subjetivos pessoais. O canto da Igreja católica devia ser a voz da Igreja e não a de um crente 
individual. (RAYNOR, 1986, p.26) 
 

Em conferência apresentada em Lisboa, na Universidade Católica Portuguesa, a 10 de 

Abril de 2003, sob o título Música e Liturgia nas Catedrais: da Idade Média ao Renascimento, o 

conferencista Manuel Pedro Ferreira nos explica desta forma a importância da música na liturgia: 

 

A repetição comunitária de ações rituais, tornadas visualmente distintivas por uma géstica 
particular, é essencial para confirmar subjetivamente e afirmar socialmente o poderio e a 
autoridade da fé que move os participantes no culto; mas a afirmação sonora do carácter sagrado 
dos textos que suportam essa fé não é socialmente menos decisiva que o conjunto dos gestos 
rituais. (FERREIRA, 2003) 
 

Ao prosseguir, o palestrante nos relata a importância da atuação da música sobre o texto, 

como um fator determinante da diferenciação entre a vivência cotidiana do povo e sua vivência 

nos momentos de cerimônia:  

 

A irradiação da palavra sagrada supõe pois a simbolização auditiva da autoridade do texto sacro. 
Esta simbolização exige, ou o recurso a uma expressão linguística distintiva, como sucede em 
muitos lugares, ou uma proclamação vocal que se não confunda com a discursividade 
quotidiana. O princípio de uma leitura espiritualizada e simbolicamente sacralizada através da 
ordenação melódica é a pedra-de-toque da música litúrgica. (FERREIRA, 2003) 
 

Henry Raynor, em História Social da Música: Da Idade Média a Beethoven, também 

nos fala da importância da música dentro do culto, além de mostrar como isto colabora com o 

desenvolvimento desta arte:  

 

A música como elemento do culto, ocupando lugar indispensável no ritual, tem de ser cantada 
corretamente. Um engano na música do culto, assim como na palavra, gesto ou movimento, 
podia invalidar a celebração, que, portanto, tinha de ser repetida. Por essa razão, a música tinha 
de ser ensinada e era preciso memorizar as suas formas corretas; métodos de notação tiveram de 
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ser inventados e aperfeiçoados para ajudar a memória dos músicos, de modo que a história da 
evolução da notação ocidental é a história dos esforços de musicistas eclesiásticos no sentido de 
assegurar o rigor do ritual. (RAYNOR, 1986, p.26) 
 

Gregório Magno é, certamente, o nome que mais se fixou na história da Igreja em 

virtude de seu esforço em regulamentar a música litúrgica:  

 

A sua contribuição real, embora provavelmente muito importante, foi sem dúvida menor do que 
aquilo que a tradição medieval veio posteriormente a imputar-lhe. Atribuem-se-lhe a 
recodificação da liturgia e a reorganização da schola cantorum; a designação de determinadas 
partes da liturgia para os vários serviços religiosos ao longo do ano, segundo uma ordem que 
permaneceu quase inalterada até o século XVI; além disso, teria sido ele o impulsionador do 
movimento que levou a adoção de um repertório uniforme de cânticos em toda a cristandade. 
Uma obra tão grandiosa e tão vasta não poderia, como é evidente, ter sido realizada em apenas 
quatorze anos (GROUT; PALISCA, 2007, p.42). 
 

Para além do que efetivamente Gregório Magno realizou para a música e para o restante 

da liturgia, cabe-nos explicitar sua importância: “a ‘reforma gregoriana’ é, ao mesmo tempo, uma 

afirmação da especificidade do canto romano ante liturgias orientais e uma reação contra os 

particularismos, favorecidos pelo isolamento das diferentes comunidades durante as grandes 

comoções”. (CANDÉ, 1994, p. 191) Como já tratamos anteriormente, a reforma gregoriana, da 

qual é possível afirmarmos que no final do século VI já tinha o cânone da missa bem definido, 

serviu de orientação para a conduta da Igreja sem ter sofrido grandes intervenções até o século 

XI: 

 

Notar-se-á que tanto o registro sistemático por escrito das melodias do cantochão como a sua 
atribuição a uma inspiração divina coincidem com uma enérgica campanha dos monarcas 
francos no sentido de unificarem o seu reino poliglota. Um dos meios necessários para 
alcançarem este objetivo era uma liturgia e uma música de igreja que fossem uniformes e 
constituíssem um elo de ligação entre toda a população. (GROUT; PALISCA, 2007, p. 59) 
 

A citada Schola Cantorum, tenha sido ou não reorganizada por Gregório Magno, foi 

responsável pela preparação de músicos ao longo dos próximos séculos que, entre outras 

organizações, formavam o Coro Papal, a “mais antiga organização musical de que possuímos 

uma história ininterrupta” e eram responsáveis pela execução das músicas da forma mais 

padronizada possível: “a Schola Cantorum forneceu tutores a toda a Europa, cujo dever era cuidar 

não só de manter o elevado padrão de execução, mas também assegurar que só fosse cantado o 
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canto reformado e não as músicas tradicionais locais ou variantes da nova música”. (RAYNOR, 

1986, p. 30)  

Somente com a criação das escolas ligadas às igrejas-catedrais e com as universidades, 

quando as preocupações principais já não eram mais tanto relacionadas às especulações teóricas 

tais quais as de Boécio, mas a questões práticas como leitura e interpretação, é que sua influência 

se viu atenuada.  

Este esforço de unidade da Igreja, somado ao seu legado educacional constituído como 

resultado e, ao mesmo tempo, meio de preservar sua unidade, foi cobiçado pelo Imperador Carlos 

Magno, que o viu como uma possibilidade de administração de seu império, principalmente após 

sua coroação em 800 como chefe do Sacro Império Romano. Carlos Magno se esforçou por 

difundir o repertório gregoriano e extinguir as variações regionais advindas seja do contato da 

Igreja de Roma com a de Bizâncio, seja com os povos africanos, moçárabes, entre outros: 

 

A importância que Carlos Magno concedia à reforma gregoriana não era desinteressada. Sua 
obra de pacificação e de reunificação estava ligada ao poder da Igreja, que garantia a unidade da 
liturgia. Impor o canto romano era uma grande habilidade política, tanto mais que a influência de 
Roma superava agora a de Constantinopla[...] Assim o estilo do cantochão, e por consequência a 
orientação da música ocidental foram determinados originalmente por um cálculo político, de 
todo estranho aos critérios musicais. (CANDÉ, 1994, p.192) 
 

A consolidação da prática litúrgica, entre outras coisas, definiu uma série de hierarquias 

para as festas. Isso, de certa forma, também estimulou uma produção musical que marcasse esses 

diferentes graus hierárquicos. Era possível que um mesmo texto tivesse uma melodia diferenciada 

se fazia parte de ocasião litúrgica mais, ou menos, solene. 

 

Os textos em princípio não mudam, mas as melodias conheciam diversos graus de elaboração e 
estavam muitas vezes associadas a ocasiões específicas. Funcionavam assim como sinal, 
marcando o tempo litúrgico e ajudando desse modo a afirmar uma concepção sacra do decorrer 
temporal (FERREIRA, 2003) 
 

Outro exemplo importante de hierarquização que tiramos da mesma fonte é o seguinte: 

 

O desenvolvimento melódico pôde diferenciar radicalmente peças originalmente do mesmo tipo. 
As antífonas que enquadravam os salmos cantados nos dias da semana eram melodias muito 
simples, primitivas até, e assim permaneceram; mas certas antífonas, usadas em domingos e 
festas, ou escolhidas para enquadrar textos especialmente importantes, ganharam maior 
desenvolvimento (FERREIRA, 2003) 
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Ou seja, esta consagração do repertório gregoriano que, por um lado, tentou limitar a 

diversidade da música praticada, por outro passou a fomentar algumas variações estéticas sobre o 

repertório estabelecido, principalmente para que as solenidades das cerimônias fossem 

identificadas pelos ouvintes e para que a música continuasse a cumprir sua função de marcar o 

tempo litúrgico conforme já foi citado. Algumas opções interpretativas foram a solução adotada:  

 

Sabe-se que o impacto acústico era tido, na Idade Média, como um factor importante. Quanto 
mais solene era uma festividade, maior número de cantores se requeria; nas ocasiões mais 
especiais, era comum a duplicação do número normal de intervenientes. Também a lentidão 
cerimonial era muito prezada. Quanto mais solene era uma festividade, mais devagar se devia 
cantar, menos toleráveis eram os cortes, e mais se recorria à repetição de secções ou peças 
inteiras. (FERREIRA, 2003) 
 

Vale abrir um parêntese para antecipar um assunto que veremos melhor adiante: na Bula 

de João XXII há advertências feitas no que se refere à velocidade com que as notas são 

executadas pelos músicos daquela que ele chama de Nova Escola, bem como e ao corte das 

melodias. 

Esta hierarquização das festa da qual falamos possibilitou o desenvolvimento de uma 

música complementar ao cantochão dentro da Igreja e, somada a outros fatores que já 

abordaremos, permitiu sua existência em um ambiente clerical. Para quem praticava música na 

Igreja, pode ter sido um dos fatores que permitiram a busca de novidades.  

 

2- O Surgimento da Polifonia 

Entre as hipóteses que nos fornecem dicas relacionadas ao surgimento da polifonia, 

principalmente no caso das hipóteses que podem nos remeter ao seu surgimento ligado a 

circunstâncias internas da Igreja e sua consagração dentro da liturgia, podemos citar 

principalmente dois fatos. 

O primeiro é que, com a importância que a música adquiriu dentro da liturgia, o preparo 

de seus executores desde a infância tornou-se uma necessidade, “[...] o primeiro passo para o 

eventual preparo ao sacerdócio” (RAYNOR, 1986, p.31). Efetivamente 

 

os mosteiros eram, desde o início, centros educacionais. Tinham o dever de ensinar aos seus 
recrutas, muitos dos quais eram meninos de voz vigorosa e que deviam cantar nas missas e 



64 
 

 

ofícios diários. A complicada música dos tropos* estendia-se muitas vezes além da gama que 
impossibilitava cantar em uníssono a oitava com os homens, de modo que os meninos cujas 
vozes não podiam atingir as notas mais altas ou mais baixas eram levados quase ao acaso a uma 
tonalidade harmônica (RAYNOR, 1986, pp. 30e31) 
 

Ao prosseguir seu raciocínio, Raynor atribui ao fato narrado acima o surgimento do 

Organum de Notre Dame: “parece ter sido o efeito arbitrário de coros vocais mistos de meninos e 

adultos forçados a executar a complicada música o que criou o desejo de harmonia que veio a dar 

no órgano, faux bordoun e outras formas primitivas de harmonia”. (RAYNOR, 1986, p. 31) 

O chamado Organum de Notre Dame desenvolvido primeiramente por Leónin (1159 – 

1201), cônego da catedral de Notre Dame e desenvolvido por Pérotin (1170 – 1236) que viveu 

também na mesma igreja, representou um avanço técnico que influenciou as composições 

polifônicas estritamente eclesiásticas até, pelo menos, metade do século XIII. Suas repetições de 

motivos rítmicos e melódicos faziam parte da estrutura formal do motete ainda nos fins deste 

século. A música litúrgica nesse período era predominantemente monofônica e a polifonia em 

Leónin ainda se caracterizava por melodias paralelas adaptadas ao tenor do cantochão que 

aconteciam em intervalos de notas então tidos como consonantes, ou seja, nota-se que ainda não 

há uma polifonia propriamente dita, mas sim uma espécie de melodia paralela acontecendo em 

um intervalo de notas tido como aceitável para o padrão do período. Sua função era embelezar o 

serviço divino.  

Ligado a esta característica, chegamos ao segundo fato: por se tratar de um embelezador 

da liturgia, a polifonia passa a ser, então, um recurso para indicar a hierarquia mais alta do canto, 

ganhando assim, uma função dentro das celebrações:  

 

Possivelmente por influência galicana, havia o hábito de solenizar adicionalmente alguns rituais 
acrescentando vocalizos a certas peças da Missa ou do ofício. Na Missa, o vocalizo, também 
conhecido por neuma, seguia-se ao Aleluia, tendo por isso ganho o nome de sequência. A partir 
de certa altura, para facilitar a memorização desse vocalizo, adaptou-se-lhe um texto. Daí até que 
o texto ganhasse autonomia poética, e que a sequência fosse considerada uma peça separada, foi 
um passo (FERREIRA, 2003). 
 

Além disso a polifonia mostrava-se uma alternativa aos praticantes de música para 

fugirem à obrigação de se limitarem à execução do repertório gregoriano: 

                                                           
*  O tropos apareceu sob a forma de uma melodia bastante ornada, que era acrescida a essa melodia antiga.  
(Frederico, 1998) 
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Recusando à inspiração seus direitos e fazendo da imitação dos modelos uma regra musical 
imprescritível, congelou-se em sua perfeição uma arte que tinha veleidades de se enriquecer e de 
se desenvolver. Duas alternativas não tardarão a oferecer-se à liberdade de criar: os ‘tropos’ e a 
polifonia (CANDÉ, 1994, p.193). 
 

Nota-se já no sucessor de Leónin, Perótin, um avanço diante do paralelismo de seu 

mestre: “Leónin era um decorador; seu sucessor, Perótin, é um arquiteto moderno, cujos grandes 

órganos a quatro vozes, ou quadrupla, em particular o Viderunt omnes, são as primeiras obras-

primas da história da polifonia” (CANDÉ, 1994, p. 273). 

No entanto, apesar de podermos dizer que houve adição de alguns elementos à música 

neste período, não há, de forma alguma, nenhum fato que aponte para qualquer ruptura estética 

como a que vai se iniciar no fim do século XIII (por volta da década 1280) e se consolidar no 

século XIV, quando a prática musical sofre alterações que a emancipam da égide da Igreja e 

provocam uma ruptura com a música que fazia parte de sua tradição. Esta música tinha 

novidades, mas seu principal elemento constitutivo era o cantochão. O mesmo se dava com 

outras formas de artes. Ao nos falar sobre a arte das catedrais, Georges Duby explica este fato da 

seguinte forma: 

 

A renovação e as liberdades do século XIV procedem em larguíssima parte das relações novas 
que se estabeleceram entre os homens. Desde a conversão da Europa ao cristianismo até o fim 
do século XIII, as obras da grande arte, da arte sólida que atravessou o tempo, cujos vestígios 
vemos ainda hoje em redor de nós, nasceram pela intervenção dum meio social homogêneo em 
que todos os membros partilhavam as mesmas concepções e a mesma bagagem cultural, dum 
grupo em todo o caso restrito, o dos altos dignatários da Igreja. (DUBY, 1993, p. 191) 
 

De fato, havia ainda uma concentração de poder, uma vez que os agentes sociais que 

despontavam então ainda não eram determinantes como seriam mais tarde: 

 

Estes poucos homens, formados nas mesmas escolas, foram os criadores da arte litúrgica e os 
responsáveis por sua unidade. Mas depois de 1280, o corpo social no seio do qual se situa a 
criação da grande arte, alarga-se consideravelmente. Torna-se mais móvel, portanto mais 
complexo. Cinde-se em zonas culturais diversas. (DUBY, 1993, p. 191) 
 

É importante termos em mente que os elementos surgidos na arte por volta do século XII 

estavam ainda subordinados aos conceitos estabelecidos pela tradição da Igreja e agiam mais 

como uma forma de embelezá-los. Mesmo no século XIII, embora haja indícios de ruptura em 
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formas como o moteto, por exemplo, ainda a atmosfera religiosa tem influência marcante: 

 

A música do século XIII havia sido por sua vez uma arte extremamente formal, e como toda a 
arte que reprime a expressão dentro de regras extremamente rígidas, muito do seu vigor adveio 
das tensões entre a determinação do criador de exprimir-se e os regulamentos formais, limitações 
e inibições que ele aceitava. (RAYNOR, 1986, p. 87) 
 

Voltando ao surgimento da polifonia, não podemos, no entanto, limitar o advento das 

novidades musicais a fatores internos da Igreja, já que uma característica predominante deste 

período, e que deve ser tida como a principal fomentadora de novidades na arte e nas relações 

sociais, é o início do fortalecimento de uma série de classes sociais que obrigavam, 

progressivamente, a Igreja a lidar com uma estrutura social muito mais pluralizada do que havia 

até então. Este ambiente pluralizado é responsável por uma série de novidades das quais a Igreja 

não tem como se isolar, conforme vimos no capítulo I deste trabalho, e acabam sendo fonte para 

novos conceitos musicais que seduzem os músicos da Igreja. Além disso, o desenvolvimento da 

liturgia, que criou demandas de novos recursos musicais para acompanhar sua hierarquização dos 

cultos e novas festas; o citado “desejo de harmonia”; a alta qualificação dos executantes da 

música formados pela Igreja, um grande estímulo aos compositores; bem como o 

desenvolvimento da notação que vinha ocorrendo; trouxeram uma abertura de possibilidades para 

a música dentro da Igreja e para que seus praticantes se sentissem impelidos a aderir a elas. 

Alguns fatos determinantes para as mudanças que surgirão – e serão motivos de atitudes 

mais bruscas por parte da Igreja para manter seu controle sobre a composição do que viria a ser 

executado dentro da liturgia – podem ser vistos hoje em dia ao olharmos retrospectivamente.  

São novidades que estão relacionadas às demandas por reconhecimento pelas classes que 

passaram à função de agentes sociais e por emancipação de conceitos da Igreja que consideravam 

inibir sua expansão e consolidação, conforme já foi dito. O movimento da sociedade que se 

transfere do campo e seu contexto rural para o urbano e suas prática mercantis atua 

profundamente dentro da Igreja e, aos poucos, leva-a à transferência dos centros educacionais dos 

mosteiros para as igrejas-catedrais citadinas e universidades, estas últimas, instituições que com o 

tempo ganhavam caráter cada vez mais laico, conforme também vimos no primeiro capítulo. As 

novidades musicais são contemporâneas a grandes esforços do renascimento religioso do século 

XII principalmente, o qual também já foi tratado nesse trabalho em outros momentos. 
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3– A trajetória musical durante os séculos de profundas mudanças sociais 

À medida que surgiam novos elementos na sociedade, ou seja, à medida em que ela se 

laicizava, a arte passava pelo mesmo processo. O surgimento de novos agentes sociais impulsiona 

e é impulsionado por uma mudança estética na arte, pois esta também encontrava ambiente para 

se emancipar da estética religiosa. 

 

Por exemplo, é no mínimo muito provável que por volta do ano 1000 a música secular 
começasse a exercer poderosa influência na evolução da música religiosa; o novo interesse dos 
músicos da igreja por instrumentos pertencentes à música secular e por ritmos ligeiros de dança 
parecia sugerir uma brecha no muro que manteve a música secular afastada dos propósitos do 
culto. (RAYNOR, 1986, p. 26) 

 
Falamos de todo o esforço feito pela Igreja para construir uma unidade litúrgica, mas 

não podemos perder de vista que as dificuldades de comunicação no período, aliadas a certa 

deficiência na notação musical, apesar de sua evolução, e fatores como a vasta amplitude de área 

que a cristandade ocupava e sua diversidade cultural, tornava a manutenção da tradição uma 

tarefa muito difícil Os ensinamentos dos tutores formados pela Schola Cantorum tendiam a durar 

pouco tempo:  

 

A autenticidade longe de Roma, porém durava enquanto permaneciam claras na memória as 
lições obtidas em Roma, pois a vagueza das notações mediante neumas significava que a música 
não podia ser escrita com suficiente clareza para ser mantida com rigor, e a música memorizada 
é frequentemente modificada pelos gostos e pelas tradições de cantores individuais (RAYNOR, 
1986, p.30) 
 

Podemos recorrer à literatura sobre o assunto para exemplificar uma lista de mudanças 

que passam a ocorrer principalmente entre os anos 1000 e 1100: 

 

(1) A composição foi pouco a pouco substituindo a improvisação enquanto forma de criação de 
peças musicais [...]; (2) A invenção da notação musical tornou possível escrever a música de 
uma forma definitiva que podia ser aprendida a partir de manuscritos. [...]; (3) A música 
começou a ser mais conscientemente estruturada e sujeita a certos princípios ordenadores. [...]; 
(4) A polifonia começou a substituir a monofonia*. [...] (GROUT; PALISCA, 2007, pp. 96 e 97). 
 

                                                           
* Cabe talvez fazer uma observação a respeito do último item, pois o ideal seria dizer que a polifonia passou a co-
existir com a monofonia e não a substitui-la 
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O período que se convencionou a chamar de baixa Idade Média, começa a trazer 

características do que viria a ser o Renascimento, conforme já falamos no primeiro capítulo. A 

propósito, retomarmos alguns acontecimentos dos séculos XI e XII e XIII é importante.  

Neles, passa-se a ter um ciclo de crescimento econômico, as cidades começam a surgir, 

o aumento populacional começa a ser sentido, vêm as cruzadas, o desenvolvimento cultural do 

Ocidente, as universidades, as práticas mercantis, a reforma de Gregório VII no âmbito da Igreja, 

e tantos outros exemplos que viemos trazendo ao longo deste trabalho. “A súbita atividade 

revolucionária dos músicos na França e Espanha durante o século XII é apenas parte de um 

desenvolvimento muito maior da vida intelectual europeia.” (RAYNOR, 1986, p. 52) 

Tratava-se de um período de certa prosperidade se comparado ao período anterior, um 

período de florescimento intelectual que modificou a sociedade como um todo: 

 

A ligação entre prosperidade e o estado das artes ocorreu a Charles Burney quando ele examinou 
a história da música nos Países Baixos; “Como as artes polidas são filhas da prosperidade e 
dependentes dos excedentes”, escreveu ele, “é natural supor que eles prosperassem nessa época”. 
O grande progresso na vida urbana nos séculos XII e XIII criou o desejo de música como 
também as instituições que podiam ampará-la. (RAYNOR, 1986, p.52) 
 

Com o novo contexto urbano que se formava, com vários agentes sociais disputando sua 

fatia na sociedade, ficaria ainda mais difícil para a Igreja manter-se alheia ao que ocorria a sua 

volta. 

Longe de Roma, principalmente na França, onde a monarquia se fortaleceu muito e 

adquiriu um caráter sagrado para o povo, o desenvolvimento da arte em ordens menos 

clericalizadas tinha financiamento régio:  

 

Os favores dum triunfo monárquico e clerical marcaram de serenidade a arte de França. 
Levaram-na pouco a pouco a domesticar o sorriso, a conquistar a expressão da alegria. Como na 
própria pessoa do rei, o sagrado se liga intimamente ao profano, e se opera uma junção 
miraculosa entre o temporal e o intemporal, essa alegria não é só terrestre. (DUBY, 1993, p. 
100) 
 

Cada vez mais havia a invasão de elementos externos, mundanos se misturando ao sacro 

“assim, entre os séculos XII e XIV, os mosteiros, catedrais e igrejas maiores tinham uma 

considerável e variada vida musical” (RAYNOR, 1986, p. 36). 
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Entre alguns exemplos claros destas trocas de informação entre integrantes da Igreja 

com as práticas externas a ela, podemos citar os “Goliardos”: 

 

A canção popular nasce, em numerosos casos, dos cantos religiosos, se não da liturgia, pelo 
menos da paraliturgia latina. Na praça pública, nas tabernas, por ocasião dos Ofícios fantasitas 
dos Loucos ou do Jumento, verdadeiras confrarias de clérigos mais ou menos vagabundos – os 
carmina burana da Baviera; em outros lugares, os goliardos – acomodam os tropos das 
cerimônias religiosas ao gosto do povo: não tardam em nascer assim as canções de taberna. 
(HEERS, 1981-b, p. 209) 
 

Por tais práticas artísticas, tanto referentes à musica quanto ao conteúdo de suas poesias, 

por suas ligações com as reivindicações dos operários da indústria de lã entre outras coisas, os 

Goliardos adquiriram muitos traços de movimentos considerados heréticos pela Igreja: 

 

Encontramos as mesmas aspirações e também uma severa crítica da hierarquia e da riqueza nos 
Goliardos, monges errantes bastante numerosos desde o fim do século XII, na época em que se 
manifesta uma espécie de renovação intelectual no mundo dos clérigos. Os Goliardos (jograis, 
monges e bufões) percorrem cidades e campos. A poesia extremamente original destes 
vagabundos é uma fonte preciosa para o conhecimento dos meios populares da época. (HEERS, 
1981-b, pp. 290 e 291) 
 

Os Franciscanos também podem ser citados como exemplo, pois se utilizaram muito dos 

novos tipos de expressão artística que surgiam para atrair a devoção popular, podendo servir 

também como um exemplo de como a música secular tinha influência sobre elementos da Igreja: 

“de fato os franciscanos eram menestréis itinerantes na medida em que inventaram um estilo de 

canto religioso popular imitando o padrão das canções dos menestréis; talvez o exemplo mais 

famoso seja o ‘Cântico do Sol’ do próprio São Francisco”. (RAYNOR, 1986, p. 59 – grifo meu) 

Entre os elementos da cavalaria que S. Francisco incorporou à sua pregação estava a 

alegria: 

 

Quando S. Francisco descobriu que não lhe bastava alcançar sozinho a salvação pessoal e que 
Cristo lhe dava a missão de espalhar em redor a sua mensagem, fê-lo pela palavra. Não era 
clérigo. Cantou pois a penitência, o amor de Deus e a alegria perfeita como o teria feito um 
jogral, e toda a gente o entendeu. (DUBY, 1993, p. 221)  
 

Em suma, os Franciscanos cumprirão papel determinante na influência que o secular 

tinha no ambiente da Igreja, pois estabeleciam conexões de práticas seculares com práticas da 

igreja:  
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O mundo dos leigos participa cada vez mais da vida religiosa e, apesar da manutenção das 
barreiras entre clérigos e leigos, a presença destes últimos no domínio religioso se afirma. Nas 
ordens novas, os irmãos leigos ou conversos desempenham um papel cada vez mais importante. 
As ordens militares desenvolvem uma certa fusão entre o religioso e o guerreiro, entre a vida 
religiosa e a cavalaria. (LE GOFF, 2001, p.30) 
 

Em sua pregação, além de se utilizarem de uma música muito próxima daquela que se 

fazia secularmente, se utilizavam de língua vernácula. Traduzindo para o povo as pregações, os 

franciscanos trouxeram ao povo um desejo de participar das cerimônias e não somente 

contemplá-las passivamente como acontecia: 

 

A participação popular pôde ser mais sentida nos “dramas litúrgicos”, que eram representações 
sagradas, influenciadas pelos recitativos e narrações (bíblicas ou de histórias de santos e de 
mártires). Os dramas litúrgicos nasceram dentro de ambiente eclesiástico, principalmente nos 
mosteiros, onde eram entoados como hinos litúrgicos, mas logo tiveram de passar para fora desse 
ambiente, em razão do número grande de participantes e de cenários. (FREDERICO, 1998) 
 

Essa característica será marcante no século XIV e voltaremos a falar dela muito em breve, 

pois as participações populares sobre o que antes era de monopólio dos membros da Igreja vai ter  

importância para os rumos que a música iria tomar: 

 

A música para os dramas litúrgicos era uma mistura da música dos trovadores, popular, com a 
“séria”, dos artistas renomados e a sacra, misturando os diversos estilos: canto gregoriano, 
chansons e motetos. Os instrumentos também eram empregados, muitas vezes em interlúdios. 
(FREDERICO, 1998) 
 

Os Franciscanos também considerados fortes influenciadores de uma mudança que se 

dava no período: 

 

Se se considerarem os temas precisos, percebe-se, na virada do século XII para o século XIII, 
nos crucifixos pintados a passagem da figura do Cristo glorioso à do Cristo doloroso, o 
retrocesso da Virgem majestosa diante da virgem maternal, a tendência da iconografia dos santos 
a se desviar das figuras estereotipadas e dos atributos simbólicos para se ligar à verdade da 
biografia e das feições. (LE GOFF, 2001, p. 103) 
 

Ocorria então uma mudança nas iconografias que refletia uma tendência do período e a 

reforçava, à medida em que elas buscavam também a sensibilização, além do caráter didático que 

tinham predominantemente até então. Esta característica terá forte influência na arte, conforme 



71 
 

 

falaremos adiante, e tiveram nos franciscanos, forte adesão: “O Senhor é beleza, como Francisco 

disse nas Laudes Dei Altissimi dadas a Frei Leão”. (LE GOFF, 2001, p. 227) 

Esta concepção da época favorecia o gosto pelo belo, a arte pela arte, o que ia de 

encontro à concepção utilitarista que a Igreja fazia das artes.  

À propósito do título de menestréis dado em citação anterior aos Franciscanos, cabe-nos 

fazer uma consideração aos menestréis, artistas que eram muito importantes para a disseminação 

da música secular na Europa. Os temas de suas canções, algumas vezes compostas por eles, 

inclusive, frequentemente exaltavam a figura de aristocratas para quem trabalhavam.  

 

Um aristocrata otimista, sedento de glória, como Ricardo I da Inglaterra, se consideraria bem 
recompensado pelos serviços de um menestrel palaciano que cuidasse bem do seu 
entretenimento e talvez de seus amigos, além de ter dotes para imortalizar as suas proezas reais 
em canções. (RAYNOR, 1986, p. 57) 
 

Ainda sobre os menestréis e sua importância na disseminação e composição de canções 

em estilos novos, pode-se recolher a observação segundo a qual “os menestréis autônomos e 

itinerantes incluíam as novas canções e os novos estilos em seus repertórios, e é bem provável 

que os próprios menestréis compusessem extensamente no estilo trovista”. (RAYNOR, 1986, p. 

58) 

Tal qual ocorrera com os mercadores, sua aceitação como uma classe de profissionais 

não se deu imediatamente. Somente por volta dos séculos XI e XII, diante de uma maior 

estabilidade social e econômica, é que os menestréis conseguiram melhorar suas condições e 

adquirir alguns direitos. Futuramente, constituiriam uma classe de músicos citadinos: 

 

Em primeiro lugar, os músicos citadinos eram menestréis ajustados à vida na cidade, que 
acharam uma oportunidade de se estabelecer nos centros urbanos, mas sem terem um emprego 
na residência de algum aristocrata. Veio a ser função deles a música para toda a cidade ao 
mesmo tempo que encarregados da vigilância. (RAYNOR, 1986, p. 70) 
 

A música circulava pelas rotas comerciais, pelas rotas das cruzadas. O contato com a 

civilização oriental proporcionou o acesso a uma cultura diferenciada que trouxe novos 

elementos para a arte da Europa ocidental. Os instrumentos que, conforme citamos há pouco, 

despertavam o interesse dos músicos da Igreja são um exemplo disto: “Na sua maioria, estes 

instrumentos chegaram à Europa vindos da Àsia, quer via Bizâncio, quer através dos árabes do 
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Norte da África e de Espanha.” (GROUT; PALISCA, 2007, p. 93). O acesso aos escritos de 

Aristóteles, Averróis, entre outros, mais do que afetar o viés pelo qual as explicações teológicas 

se dariam, conforme vimos no capítulo I, quando expusemos características do pensamento 

escolástico, trouxeram para o Ocidente grande quantidade de uma literatura amusical. Esta 

literatura amusical não favorecia a transmissão oral dos textos e sua difusão se dava nas 

universidades, demandando mais a existência de textos escritos. Havendo uma emancipação da 

literatura em relação à música, pôde-se conceber que existe uma expressão de sentimentos que se 

dá, não necessariamente, com a presença da melodia, ideia que é completamente oposta ao que a 

Igreja, muito por influência das teorias gregas, concebia, já que para ela a forma como eram 

cantados os textos distinguia-os de uma leitura cotidiana, ou, seja, dessacralizada. 

A emancipação da literatura em relação à música trouxe benefícios também para o 

desenvolvimento da música, que seguiria mais livremente sua tendência para a especulação 

mensural do tempo pelos artistas, não mais limitados à métrica do texto na composição da 

melodia. Esta música, que não mais encontrava no texto sua métrica, precisava de uma marcação 

de tempo mais sofisticada, o que impulsionou o desenvolvimento da notação. Ou seja, a 

transmissão oral da música, tal qual aconteceu com a literatura, foi prejudicada.  

Ocorria portanto um processo de autonomia entre estas formas de arte tradicionalmente 

tão ligadas, seguindo a tendência de autonomização dos agentes sociais que temos retratado. Isso 

é sinal da laicização pela qual a sociedade passava, e, sem dúvida, ao mesmo tempo, colaborava 

para que ela acontecesse.  

O contato com Oriente, como já vimos, impulsionou o ensino nas universidades. Estas, 

por sua vez passavam a ter na música uma de suas matérias: 

 

As universidades foram fundadas atendendo ao novo desejo de conhecimento, e por sua 
existência estimulavam o pensamento especulativo e novas ideias, não só em teologia e filosofia, 
mas também em música, que era parte do currículo normal da universidade em virtude de sua 
aliança com a teologia, como assunto prático, e com a filosofia, como ilustração matemática de 
ideias filosóficas (RAYNOR, 1986, p. 38) 
 

Estes fatores vão provocar um deslocamento significativo do centro de ensino musical, 

que sai dos mosteiros e passa para as escolas das catedrais ou para as universidades e outras 

instituições laicas que surgiam: 
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Os mosteiros e as escolas ligados às igrejas-catedrais eram instituições ao mesmo tempo 
religiosos e de ensino. Nos mosteiros a educação musical era predominantemente prática, 
combinada com algumas noções elementares de temas não musicais. As escolas das catedrais 
tendiam a dar mais atenção aos estudos especulativos, e foram principalmente estas escolas que 
desde o início do século XIII prepararam os estudantes para o ingresso nas universidades. 
(GROUT; PALISCA, 2007, p.77) 
 

Nota-se que mesmo quando tratamos de um deslocamento de centro educacional que 

ocorre ainda dentro do âmbito da Igreja, ele se dá entre elementos que enxergam diferentemente 

questões relevantes que surgiam no período, pois as catedrais estavam mais próximas da nova 

ordem econômica urbana que acontecia, menos ligadas aos ideais monásticos, portanto. Nas 

universidades, a atenção dada à música se voltava a estudos especulativos. Era, portanto, 

considerada uma ciência e não mais inspiração divina, tal como era tratada na Igreja desde a 

reforma Gregoriana.  

Com tudo isso considerado, parece ter sido inevitável que muitas das novidades musicais 

do período tivessem forte influência dentro da Igreja. Seu aparato intelectual era também um 

grande convite aos compositores: “A música da Igreja tinha recursos e musicistas preparados para 

tratar academicamente os novos métodos e ideias.” (RAYNOR, 1986, p. 56): 

 

A liberdade de experimentação em música decorreu originariamente da evolução não historiada 
da música e dança seculares, bem como da disponibilidade de suficientes vozes boas e bem 
preparadas a fim de estimular a imaginação do compositor. Deveu-se também à dificuldade de 
manter a disciplina papal num mundo de comunicações limitadas. (RAYNOR, 1986, p. 50) 
 

É preciso ter em conta que a relação da música com a Igreja sempre teve seus pontos de 

atrito à medida em que a Igreja, exercendo sua hegemonia e seu amplo controle social, tendia a 

subordiná-la a regras que a reduziam a uma condição utilitarista: “tão logo a música foi admitida 

como utilidade, começou a reivindicar independência. De modo bastante natural o cantochão da 

Igreja revelou suas próprias subjetividades, o seu devocionismo romântico”. (RAYNOR, 1986, 

p.27)  

O que passava a ocorrer não só com a música, mas com vários outros agente sociais, 

incluindo neste grupo todas as formas de expressão artística, durante a chamada Baixa Idade 

Média, conforme já foi dito, é a demanda por autonomia destes agentes diante da tradição da 

Igreja. 
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Neste contexto, parece ter sido inevitável que surgissem novidades musicais que 

rompessem até mesmo com o paralelismo melódico de que falamos: 

 

Movimento contrário, o “descanto” (c. 1025-1140). O princípio notavelmente fecundo do 
movimento contrário (origem do contraponto moderno) é descrito pela primeira vez no 
Micrologus de Guido d'Arezzo (c. 1025); sê-lo-á novamente, mais tarde, no tratado de John 
Cotton (c. 1100). Cessando as vozes de serem paralelas, quando uma sobe, a outra desce, e vice-
versa. A voz principal está no grave, a voz organal, ou de “descanto”, acima (CANDÉ, 1994, p 
254) 
 

Trata-se dos primórdios da polifonia:  
 

Chamava-se descanto livre a prática de se acrescentarem melodias improvisadas sobre o tenor, 
preferencialmente em intervalo de Segunda, o que, para os ouvidos da época, soava bem. Mais 
tarde introduziu-se outra voz sobre a melodia principal, em intervalo de Terça (FREDERICO, 
1998 – grifo meu) 
 

Esse princípio de autonomia entre as vozes vai ganhar maior dimensão com o passar do 

tempo e com a evolução das técnicas de composição, além de ser responsável por uma mudança 

que se dá, inclusive, com a imagem que se faz do músico. Um exemplo que ilustra isso é o 

surgimento de um tipo de composição ao qual se passou a chamar de Conductus polifônico. À 

medida em que essa forma de polifonia evoluiu, o compositor não se utilizava do cantus firmus 

(elemento do cantochão que servia de mote aos compositores de polifonia para que outras 

melodias fossem criadas com base nele), mas tratava de criar sua própria, ou seja, nenhum 

elemento do repertório tradicional da Igreja estava presente nestas composições, o compositor 

buscava sua autonomia no processo de composição. O conductos comporta duas, três, 

excepcionalmente quatro vozes, das quais nenhuma em valores longos; todas têm o mesmo texto e são 

“governadas” pelo mesmo modo rítmico: “Ele [o compositor] pensa polifonicamente e parece escrever, 

com frequência, ‘em partitura’, em vez de adaptar sucessivamente uma, duas ou três vozes organais a um 

tenor dado. (CANDÉ, 1994, p 274) 

Perótin, que já citamos como sendo considerado um “arquiteto moderno”, nas palavra de 

Candé, se utilizou desta forma de composição: “Os tripla e quadrupla de Perótin e da sua geração 

constituem o ponto mais alto da polifonia estritamente eclesiástica da primeira metade do século 

XIII.” (GROUT; PALISCA, 2007, p.114). Uma vez que se trata de uma novidade, é importante 

para o entendimento de nosso trabalho ressaltar, ao mesmo tempo, a característica “estritamente 

eclesiástica” do conductos citada pelos autores, sem perder de vista que ele traz os primórdios de 



75 
 

 

mudanças profundas. De acordo com Henry Raynor, “a primeira mudança no sentido de 

liberdade da música religiosa deu-se mediante o Conductus[...]”(RAYNOR, 1986, p. 38). Tanto 

“o conductus e o seu sucessor, o moteto, eram acréscimos ao texto do ritual e podiam por isso ser 

tratados com maior liberdade pelo compositor.” (RAYNOR, 1986, pp. 38 e 39).  

Muitas são as mudanças surgidas neste período: 

 

Pode-se destacar uma nova tendência surgida nessa época, em torno do século XII: o ritmo 
mensurado, a ser expresso numa notação mensurada. O canto gregoriano usava notas de valores 
muito longos, que serviam como base dos ornamentos que eram inseridos. O modelo que vinha 
da música secular já utilizava o recurso de imitação, como o cânone. Os músicos sacros 
começaram a usar as mesmas melodias assim arranjadas e colocar nelas letras de cunho 
religioso. Esse intercâmbio veio, portanto, através da influência do tipo de música que era 
produzido fora da igreja. (FREDERICO, 1998) 
 

Do ponto de vista melódico, ou seja, na conciliação entre as diferentes vozes, já no fim 

do século XI estas primeiras formas de polifonia traziam a necessidade de conciliá-las 

ritmicamente. Para isto, um método de notação rítmica precisava ser desenvolvido. As flutuações 

rítmicas aceitas quando só havia uma melodia não seriam possíveis quando havia duas ou mais: 

“As imprecisões na duração das notas e no ritmo que não tinham grande importância no canto 

monofônico ou a solo podiam, no entanto, provocar o caos quando havia duas ou mais melodias 

cantadas em simultâneo” (GROUT; PALISCA, 2007, p.103).  

As mudanças técnicas geradas pela polifonia e as mudanças de status do músico que 

começaria a atuar como compositor podem ter paralelo com a ascensão dos mercadores que 

ocorria mais ou menos no mesmo período. Podemos destacar o fato de que a função do mercador 

fez necessário o desenvolvimento de uma série de avanços técnicos, entre outras coisas, para fins 

de transporte de mercadorias e de uma mudança social relacionada à medição do tempo, 

conforme já tratamos. O mesmo ocorre com músicos que, ao serem responsáveis por seu avanço 

técnico, representado principalmente pela polifonia, fizeram necessário o desenvolvimento da 

notação musical e de uma medição do tempo das notas diferente do usado até então. 

Com esses avanços, os criadores de composições polifônicas iam se considerando uma 

classe de profissionais. Havia uma ruptura estética que os diferenciava dos demais praticantes de 

música e esta era predominantemente a polifonia:  
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A partir do século XII a atenção dos compositores foi sendo cada vez mais absorvida pela 
polifonia. As canções monofônicas dos trovadores e troveiros eram uma expressão artística 
própria da aristocracia feudal; eram essencialmente obra de músicos amadores talentosos, e não 
de compositores profissionais (GROUT; PALISCA, 2007, p. 93). 
 

Como já vimos, os novos agentes sociais faziam questão de exacerbar algumas 

características de modo que distinguissem suas classes das demais. Foi assim com os nobres que 

cultivavam literatura em língua vernácula e ostentavam o luxo, foi assim com os universitários 

que faziam questão de serem chamados de filósofos e não de teólogos, foi assim com a 

ostentação dos mercadores, entre tantos exemplos possíveis. Para o compositor de música 

polifônica, a técnica musical era uma maneira de se diferenciar, de se firmar enquanto classe e ela 

vai gerar reações de críticos:  

 

Quando os estilos musicais mais revolucionários irromperam na música religiosa nos séculos XI 
e XII, igualando pelo som o vigor e inconvencionalidade dos edifícios nos quais ela era cantada 
e a riqueza da decoração visual que eles admitiam, o espírito reacionário exprimiu-se 
vigorosamente. (RAYNOR, 1986, p. 39) 
 

Embora tidos como compositores amadores por fazerem música monofônica e terem sua 

arte ligada às aristocracias feudais, é necessário não perdermos de vista a importância dos 

trovadores e troveiros, principalmente por alguns fatores. O primeiro é o fato de suas melodias 

serem utilizadas por compositores de música polifônica mesmo no século XIV, o segundo se dá 

na contribuição que deram para a secularização da música ao comporem em língua vernácula e o 

terceiro na forma como tratavam elementos sacros, entre outros: “Não deixa de ser significativo o 

fato de as cantigas de trouvères em louvor da Virgem Maria adotarem o mesmo estilo, o mesmo 

vocabulário e, por vezes, as mesmas melodias que eram utilizados para celebrar o amor terreno” 

(GROUT; PALISCA, 2007, p. 87). 

Essa indiferenciação no uso de elementos de linguagem para tratar esses âmbitos é 

reflexo de seu tempo, mas também um meio de adaptação dos ouvintes a esse tempo. O moteto é 

uma forma de composição polifônica que se beneficia com a laicização da sociedade e acaba 

desenvolvendo muito esta característica: 

 

Naturalmente, o moteto tirou vantagem das liberdades implícitas em ser uma intromissão 
emocional extralitúrgica e devocional no serviço. Não raro tinha um texto, ou pelo menos se 
referia a ele, usado na liturgia em outros contextos, de modo que tinha também um cantochão em 
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seu teor como em sua base musical, mas evoluiu numa variedade de aspectos estranhos e 
objetáveis para os tradicionalistas. (RAYNOR, 1986, p. 39) 
 

Ao prosseguir, o autor cita características importantes sobre o moteto que nos ajudam a 

entender o quanto a laicização da sociedade possibilitou que esta forma de música trouxesse 

mudanças estéticas significativas: 

 

Ele admitia acompanhamento instrumental e juntava diferentes textos nas diversas vozes; havia 
motetos nos quais quatro ou cinco notas de uma melodia cantochânica eram tudo de que o 
compositor precisava; era, em outras palavras, a mais a mais fecunda e influente das formas que 
a Igreja medieval desenvolvera, e os desafios que oferecia levaram a considerável evolução da 
técnica. (Idem) 
 

O moteto era uma forma secular e religiosa de música. É interessante ressaltar, nesta 

última citação, além da tão evidenciada descrição da fusão de elementos promovida pelo moteto, 

o comentário do autor acerca da técnica musical que de certa forma é o elemento viabilizador 

desse universo. Temos aí o desenvolvimento da arte se dando em um caminho diferente do qual 

se dava até então quando se considerava sua funcionalidade, quando sua criação era feita através 

de improviso e estava associada à inspiração divina. O moteto exigia um trabalho de composição 

prévio à execução, não improvisado portanto. Havia uma série de questões teóricas que o 

compositor precisava considerar. Tinha, assim, a presença humana e científica em seu processo 

de criação. 

Outra característica importante na descrição do moteto se refere ao fato de ele ser uma 

intromissão emocional e devocional no serviço. Este caráter emocional se difere da tradição 

litúrgica que tinha na didática sua principal funcionalidade e se aproxima mais de movimentos 

como o franciscanismo, que se utilizava do apelo emocional nas práticas religiosas e aderia a 

sentimentos mundanos como a alegria, sofrendo, por isso, perseguições e restrições de papas. 

Fenômeno similar pode ser observado ao acompanharmos o caminho percorrido pela 

escultura gótica que, progressivamente, vai perdendo parte de sua função didática e ganhando 

uma dimensão que valoriza mais o apelo emocional, permitindo, também, uma maior penetração 

de elementos profanos ou não litúrgicos em sua constituição: 

 

Durante muito tempo, as esculturas góticas dão testemunho de um certo idealismo, recusa do 
pitoresco, das fantasias e das exuberâncias. Mais que retratos, apresentam tipos: o rei, o 
profeta[...] Propõem-se a ensinar e convencer, não a emocionar; apresentam verdadeiras sumas 
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de saber humano, lições sobre o dogma cristão. Os temas profanos (calendários, monstros e 
animais) destinam-se somente aos medalhões dos porões ou às partes altas (balaustradas e 
mesmo calhas). (HEERS, 1981-a, p. 157) 
 

Tal qual ocorrera com a música e em época muito próxima, operou-se uma mudança: 

 

No último quartel do século XIII, ao contrário, o aspecto humano predomina. Ao Cristo rei 
opõe-se o Cristo das dores. A Crucifixão aparece sobre as fachadas (em Reims em 1285). Sob 
influência dos exemplos bizantinos a iconografia cristã enriquece-se com temas novos, imagens 
pitorescas e anedóticas emprestadas quase todas às lendas do Oriente, aos evangelhos apócrifos. 
O franciscanismo favorece essa revolução. (HEERS, 1981-a, p. 157) 
 

Nota-se neste caso que o apelo emocional das obras de arte está mais uma vez, nas 

esculturas góticas, acima da funcionalidade didática. Ele também é considerado como um sinal 

do que ocorria no momento: “o divórcio entre indagação filosófica e religião leva ao misticismo, 

sentimento amiúde exacerbado, cujas manifestações imoderadas rompem bruscamente o equilíbrio das 

primeiras eras góticas, mas cuja sinceridade sabe encontrar um tom comovente”. (HEERS, 1981-b, p. 216) 

O desenvolvimento técnico do músico, e o processo de profissionalização pelo qual 

passaram os compositores ao longo dos últimos séculos, entre outros fatores já abordados neste 

trabalho, fazem com que a técnica musical e a preocupação artística sejam priorizadas no 

processo de criação. Isso representa uma emancipação da música e das outras artes perante a 

funcionalidade que se esperava delas. Tal fato não ocorreu só na música e na escultura. Um 

exemplo sobre a maneira como os ciclos de páscoa eram encenados se torna emblemático: 

 

Nos séculos XIII e XIV, outras cenas foram acrescentadas às precedentes e as línguas profanas 
surgiram. Uma bela versão do século XIV (ms. De Origny-Sainte-Benoite) comporta diálogos 
em francês. A ordem das cenas era ditada pela inspiração, impondo uma lógica dramática não 
raro indiferente à cronologia evangélica. (CANDÉ,1994, p 242) 
 

Esta emancipação permite à música aderir ao rumo que a arte da época adotava: 

valorizar o apelo emocional em detrimento da funcionalidade didática e considerar o aspecto 

artístico prioritário na composição aos aspectos ligados à Igreja. 

Não só na música, mas na arte em geral, a profissionalização dos artistas, artesãos que, 

conforme já tratamos, passam a produzir para príncipes e cortes luxuosas, ostentadoras e 

opulentas, causa uma mudança na concepção de arte conhecida até então na Idade Média: 
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Desejavam-se obras de arte somente para que servissem a um fim prático. O seu significado e o 
seu destino preponderavam sempre sobre o seu valor estético. Deveremos acrescentar que o 
amor da arte pela arte não só se desenvolveu devido ao despertar de uma necessidade de beleza, 
mas sim devido à superabundância da produção artística. Nos tesouros dos príncipes e dos 
nobres os objetos de arte acumulavam-se de modo a formar coleções. (HUIZINGA, 1978, p. 
223)  
 

O resultado deste processo: “Deixando de servir para usos práticos passaram a ser 

admirados como objetos de luxo e de curiosidade; assim nasceu o gosto pela arte, que o 

Renascimento desenvolveu” (HUIZINGA, 1978, p. 223). 

Não só a arte se desprendia de sua funcionalidade ligada à didática, como se associava 

ao luxo, ao prazer estético, ao conceito de arte pela arte, como uma manifestação autônoma. 

Veremos em momento apropriado, através de Max Weber, o que essa autonomização da arte 

representaria para a instituição religiosa. Por enquanto podemos dizer que  

 

os círculos devotos eram muito pouco inclinados à arte que floresceu naquela época. Na música 
desaprovavam o contraponto e mesmo os órgãos. A regra de Windesheim proibia o ornamento 
do canto com modulações e Thomas Kempis disse: Se não podeis cantar como o rouxinol e a 
cotovia então cantai como os corvos e as rãs que cantam como Deus lho permitiu. A música de 
Dufay, Busnois, Ockeghem desenvolveu-se nas capelas das cortes (HUIZINGA, 1978, p. 235)   
 

Toda essa importância da música para a criação da identidade da Igreja durante seu 

processo de universalização vai explicar, em parte, a resistência que se teve em determinado 

momento para que se deixasse infiltrar uma música com características tão diferentes na liturgia, 

principalmente quando esta ganha um status privilegiado em relação aos elementos oriundos de 

toda construção histórica da Igreja ou chega até a extingui-la. O ápice desse desenvolvimento é, 

por nós conhecido como ars nova, tem sua data estimada no segundo quarto do século XIV e 

vem se opor ao canto gregoriano e às primeiras formas de polifonia, tais como a da escola de 

Notre Dame, que passou a ser, então denominado, ars antiqua. 

 

4 - A Música no Século XIV 

A música do século XIV acompanha as mudanças sociais do período. A crise entre o 

papado e o reino francês representados, entre outras, pelas figuras de Bonifácio VIII e Felipe o 

Belo, respectivamente, no princípio do século, consolidou uma transferência de poder em 

andamento cujos maiores beneficiados eram o reino francês e a classe burguesa desde há muito 

tempo em ascensão. Com isso, foi possível que a música polifônica consolidasse a tendência que 



80 
 

 

vinha tendo desde o século XIII de lidar predominantemente com conteúdos profanos: “no 

princípio do século XIII quase toda a música polifônica era sacra; no final do século, se bem que 

não existisse ainda uma distinção nítida entre os estilos musicais sacro e profano, escreviam-se já 

composições polifônicas tanto para textos sagrados como profanos”. (GROUT; PALISCA, 2007, 

p. 126) 

É emblemática essa colocação se considerarmos que o século XIII se inicia com a figura 

do hegemônico Inocêncio III e termina com a do derrocado Bonifácio VIII, ambos já tratados 

nesse trabalho. 

A mudança social do século XIV, gerada pela transferência de poder causado pelo 

fortalecimento da figura do Rei diante da do papa, além do avanço da classe burguesa gerado 

pelo fenômeno acelerado de urbanização que ocorria já desde os séculos XI e XII – que, como já 

vimos, foi acentuado nesse período pelas crises econômicas que traziam populações do campo 

para a cidade - fez com que as artes passassem a ter novos clientes e fossem “consumidas” por 

um novo público: 

 

Os artistas, agora, sobretudo nas cidades, trabalham para os príncipes e os burgueses. Os 
miniaturistas, os pintores e os joalheiros não são mais monges, mas artesãos agrupados em 
corporações de oficiais e em bairros especializados (assim, em Paris); trabalham também 
segundo métodos, para outros clientes. (HEERS, 1981-a, p. 212) 
 

Esses novos clientes têm gostos mais relacionados ao luxo, à ostentação como forma de 

mostrar a suposta superioridade de sua classe: 

 

O Príncipe tem outras exigências. Durante o ano inteiro, é preciso escrever a música dos serviços 
religiosos, preparar os cantos e as procissões, assim como as danças e os divertimentos para as 
festas. A principal escola de música não é mais, como no século XIII, a catedral de Paris, mas a 
Corte dos duques de Borgonha. (HEERS, 1981-b p. 213) 
 

A transferência do centro de aprendizagem e produção musical para um ambiente leigo é 

de suma importância para o entendimento de nossa questão. Os agentes sociais buscavam sua 

laicização, mas tinham diante de si uma Igreja hegemônica. No primeiro quarto do século XIV, 

principalmente, a série de acontecimentos que descrevemos até aqui fez com que a Igreja 

estivesse fragilizada, de modo que as elites do período tivessem uma oportunidade de reduzir ao 

máximo sua influência sobre o poder temporal. As cortes e as universidades passaram a ter as 
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principais escolas de música. Um dos resultados desse fato no âmbito da música é que “os 

compositores do século XIV produziram muito mais música profana da que música sacra” 

(GROUT; PALISCA, 2007, p. 132). As cidades se desenvolviam velozmente para a época, 

valorizando a atividade dos mercadores e de outros trabalhadores que se transformaram em 

consumidores de músicas.  

 

Ao mesmo tempo que as cidades continentais tratavam de glorificar as igrejas e ampliar os coros 
religiosos além de empregar os melhores cantores e compositores para o serviço da religião, 
desejavam música socialmente, para fomentar a dignidade e civilização de suas vidas. 
(RAYNOR, 1986, p. 69) 
 

O moteto, do qual já falamos, era utilizado então tanto para solenidades eclesiásticas 

como seculares. Trata-se, em parte, de um sinal da apropriação de símbolos do rito sacro 

utilizados para legitimar cerimônias seculares, tal qual ocorria com a unção nos rituais de 

sagração dos reis e imperadores.  

O avanço da literatura em língua vernácula nos mostra a tendência da consolidação do 

poder dos Estados, e, de certa forma, representa uma tentativa de emancipação destes do controle 

da Igreja. Na música esse fenômeno também é notado. Os textos em língua vernácula, que desde 

o século XIII conviviam com os textos litúrgicos em latim nas composições, os primeiros 

ocupando o triplum e os segundos ocupando o cantus firmus ou o duplum, chegam a ganhar 

status de solista, no fim do século XIII e no decorrer do XIV, sendo que muitas vezes as melodias 

outrora habitadas pelo canto eclesiástico eram extintas das composições ou tocadas por 

instrumentos. A entrada dos instrumentos na música da Igreja, por si só, já se tratava de uma 

intromissão, que vimos ao longo do trabalho ser sinal de que a tradição da Igreja estava sendo 

quebrada: 

 

Por alturas do final do século XIII, porém este universo medieval perfeitamente fechado, começa 
a desagregar-se, a perder tanto sua coerência interna como o seu poder de dominar os 
acontecimentos. E surgem, no motete, como num espelho, os sinais dessa desagregação: 
enfraquecimento gradual da autoridade dos modos rítmicos, relegação do tenor de cantochão 
para uma função meramente formal, promoção do triplum ao status de solista, contrapondo-se ao 
acompanhamento das vozes mais graves. (GROUT; PALISCA, 2007, p. 127) 
 

Tal qual ocorrera com a filosofia e seu esforço em conciliar a razão e revelação no 

século XIII, as artes também o fizeram. Uma obra que, embora seja do século XIV, tem ainda 
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esta característica é A Divina Comédia, onde elementos sagrados e profanos convivem. Segundo 

Hilário Franco Jr, em “Dante, o poeta do absoluto”, o poeta florentino é um exemplo 

emblemático do clima em que se dava a transição entre os séculos: “Tendo vivido na passagem 

do século XIII para o XIV, Dante reuniu em si a intensa atividade intelectual do primeiro e as 

grandes angústias e conflitos que caracterizariam o segundo.” (FRANCO JR, 2000, p.12). 

Esteticamente falando, Dante também traz um dado importante, uma vez que é herdeiro da 

tradição em que música e poesia se autonomizam: “Um dos maiores poetas líricos da literatura 

francesa, Rutebelf, o maior poeta da Itália, Dante Alighieri, abandonaram a música e suas formas 

estróficas para escrever livremente os versos” (CHAILLEY, 1984, p. 186 – tradução livre). Sua 

obra é sinal de um período de modernidade, onde “a nova arte já não se dirige aos padres, mas ao 

homem, mesmo quando preenche uma função religiosa” (DUBY, 1993, p. 216). No início do 

século XIV, há este desejo e esta possibilidade de ampliação dos consumidores de arte: 

 

O destino das grandes obras literárias aparecidas ao redor de 1300, a Segunda parte do Romance 

da Rosa ou, incomparavelmente mais bela, a Divina Comédia, dá claramente testemunho desse 
sentimento de modernidade. Estas obras falavam a todos. Compostas em língua vulgar, 
destinadas portanto a auditores que não eram da Igreja, ofereciam-lhes a suma de todas as 
conquistas intelectuais de todos os saberes da idade anterior. A sua primeira intenção era abrir 
enfim a cultura erudita, a cultura das escolas, a cultura dos clérigos, aos círculos dominantes da 
sociedade laica, que ardiam por se instruir. Tiveram êxito imenso. (DUBY, 1993, p. 189) 
 

A música passava pelo mesmo processo. Mantendo um status para a melodia do 

cantochão dentro das composições em convívio com elementos considerados profanos, seja pelo 

conteúdo de seus textos ou pelas características estéticas musicais, ela conciliava elementos da 

tradição religiosa que tiveram preponderância até o fim do século XIII com elementos que 

buscavam seu espaço e que passavam a tê-lo mais explicitamente na virada entre os séculos. A 

perda do status das melodias oriundas do cantochão que vai se dando tratava-se de uma mudança 

estética que denuncia a secularização que ocorria no período e, de certa forma, um fator que 

acostumava os ouvintes a conviver com algo que já não tinha mais no religioso seu principal 

elemento constitutivo. 

O século XIV vai enfrentar essas dificuldades econômicas que trazem novos valores 

culturais. Novas formas de religiosidade são buscadas, há demanda para que os elementos 

mundanos que se misturaram com os espirituais nas expressões artísticas (principalmente nas que 
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foram influenciadas pelos reis), tais quais a alegria, sejam expressadas nas novas formas de 

manifestação religiosas. 

 

Graças a uma longa marcha, cujos preliminares haviam sido assinalados, no século XI, pelas 
primeiras inquietações heréticas e que, depois de 1200, foi bruscamente levada ao termo pela 
pregração de Francisco de Assis, a religião cristã deixara de ser finalmente questão de ritos e 
questão de padres. No século XIV tendia a tornar-se adesão das massas. Esta época, dissemo-lo, 
desclericaliza-se. Nem por isso devemos julgá-la menos cristã. (DUBY, 1993, p. 219) 
 

Diante desse quadro, encontraremos e exemplificaremos através da apresentação e da 

análise da Bula “Docta Sanctorum Patrum” de João XXII, quais eram os elementos que mais 

incomodavam os eclesiásticos então, quais eram os elementos musicais cuja permanência era 

considerada aceitável e qual a importância que se dava ao tema. Isso será feito com a retomada de 

elementos tratados até esse momento do trabalho. 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 
“DOCTA SANCTORUM PATRUM” 

 

 

Neste terceiro capítulo, analisaremos brevemente o significado que as bulas tinham 

no momento histórico em que o papa João XXII faz uso delas para administrar a Igreja, 

veremos quais os tipos de bula existiam e estavam em uso e, logo, passaremos à análise da 

bula Docta Sanctorum Patrum que é o foco principal de nosso trabalho.  

 

1 – As Bulas como Instrumentos de Administração Papal 

Antes de entrarmos diretamente na análise da Bula específica de João XXII, que é 

foco de nosso trabalho, vale fazermos algumas considerações sobre o uso das bulas pelos 

papas, que nos ajudarão a compreender o quanto a intervenção na música era fruto de uma 

grande preocupação com o que se passava com ela na época e de o quanto este papa 

considerava importante a música como elemento da liturgia.  

“Durante o século XIII, as grandes bulas tornaram-se raras, e quando os papas se 

mudaram para Avinhão em 1309, elas eram somente usadas ocasionalmente.” (HAYBURN, 

1977, p. 506 – tradução livre). Este uso ocasional das bulas, qualquer que seja seu motivo, 

não parece dever-se à perda de prestígio deste documento dentro da Igreja. O mesmo papa 

João XXII, considerado um reformador, fez uso deste documento para regulamentar uma série 

de decisões importantes, entre elas condenar, por exemplo, o Mestre Eckhart em 1329 (Bula 

In Agro Dominico) e conter os ideais franciscanos de pobreza em 1322 com a bula Cum inter 

nonnulos, entre outras. 

Para entendermos a importância das bulas e seu uso, precisamos retornar ao papado 

de Leão IX (1048-1054). Nele, uma tradição para o uso de documentos se fixava, não por 

acaso, simultaneamente a um esforço que se fazia na sociedade do período para se estabelecer 

uma justiça centralizadora e que resolvesse os atritos por meio de órgãos oficiais e não através 

da vingança pessoal, como ocorria até então em um ambiente feudal. Tal qual ocorrera com a 

música que, conforme tratamos, ao ter um repertório fixado, acabou por criar variações sobre 

ele para atribuir-lhe maior ou menor solenidade, as bulas também passaram por um processo 

de classificação que tinha o mesmo intuito. 

“Após 1150 as grandes bulas eram sempre subescritas pelo papa e um certo número 

de cardeais. Até esta época, as bulas eram subescritas pelo papa sozinho, a menos que fossem 

concebidas com graus conciliares ou consistoriais.” (HAYBURN, 1977, p. 505 – tradução 
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livre – grifo meu). Havia também no período as bulas menores, com menor solenidade, e que 

tratavam de temas de menor importância. 

Estes documentos também se dividiam em duas categorias: bulas “preceptivas” e 

bulas “diretivas”. As primeiras contêm ordens estritas sobre os temas abordados, já as 

segundas contêm recomendações. Encontraremos na bula que estudaremos vários elementos 

que nos mostrarão a gravidade do tom e o alto nível de solenidade do papa João XXII ao 

emitir esse documento para tratar da questão da música na liturgia.  

Um exemplo desse fato está já em seu princípio, onde há a exaltação da figura do 

papa e o uso do termo “decretou”: “A douta autoridade dos Santos Padres decretou que [...]” 

Este termo nos mostra que o caráter da bula é preceptivo, ou seja, se trata de uma ordem e não 

de uma recomendação. Essa hipótese vai ser evidenciada no momento em que o papa fala das 

punições que serão atribuídas a quem não seguir sua determinação. “Se alguém fizer algo em 

contrário, em força da autoridade deste Cânon ele seja punido com a suspensão do [seu] 

Ofício por oito dias”. O caráter hierárquico também é enfatizado na expressão “douta 

autoridade”, atribuída aos “santos padres” (assim eram denominados alguns dos mais 

importantes teólogos da Igreja antiga, como Basílio, Atanásio, Agostinho, Jerônimo, etc.). 

Outra indicação de que esta bula é preceptiva está na menção de que o papa a compõe após 

consultar seus próximos: “Faz tempo que nós e os nossos Irmãos percebemos a necessidade 

de isso ser corrigido”. Trata-se portanto de uma grande bula, preceptiva, o que nos mostra 

com que grau de preocupação o assunto era tratado. 

Cabe-nos, portanto, após estas breves considerações, apresentar a bula “Docta 

Sanctorum Patrum”, emitida por João XXII para começarmos a estudá-la. 

 

2– A Bula “Docta Sanctorum Patrum” 

Apresentaremos no quadro abaixo a bula em latim e sua tradução, gentilmente feita 

pelo professor Antonio Marchionni*:  

 

Docta sanctorum Patrum, decrevit auctoritas, 

ut in divines laudis Officiis, quae debitas 

servitutis obsequio exhibentur, cunctorum 

mens vigilet, sermo non cespitet, et modesta 

psallentium gravitas placida modulatione 

A douta autoridade dos Santos Padres decretou 

que nos Ofícios das laudes divinas, que são 

oferecidas em obséquio de serviço devido, a 

mente de todos fique vigilante, o discurso não 

tropece, e a modesta gravidade dos 

                                                           
* Professor associado do Depto. de Ciência da Religião da PUC-SP, Mestre em Teologia e Dr. em Filosofia 
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decantet. Nam in ore eorum dulcis resonabat 

sonus. Dulcis quippe omnino sonus in ore 

psallentium resonat, cum Deum corde 

suscipiunt, dum loquuntur verbis; in ipsum 

quoque cantibus devotionem accendunt : inde 

etenim in Ecclesiis Dei psalmodia cantanda 

praecipitur, ut fidelium devotio excitetur; in 

hoc nocturnum diurnumque Officium et 

Missarum celebritates assidue Clero ac populo 

sub maturo tenore, distinctaque gradatione 

cantantur, ut eadem distinctione collibeant, et 

maturitate delectent.  

 

 

 

Sed nonnulli novellae scholae discipuli, dum 

tem poribus mensurandis invigilant, novis 

notis intendunt, fingere suas, quam antiquas 

cantare malunt; in semibreves et minimas 

Ecclesiastica cantantur, notulis percutiuntur; 

nam melodias hoquetis intersecant, discantibus 

lubricant, triplis et motetis vulgaribus 

nonnunquam inculcant, adeo ut interdum 

Antiphonarii et Gradualis fundamenta 

despiciant, ignorent super quo aedificant, 

tonos nesciant, quos non discernunt, imo 

confundunt ; cum ex earum multitudine 

notarum ascensiones pudicas descensionesque 

temperatae, plani cantus, quibus toni ipsi 

secernuntur, ad invicem obfuscuntur; currunt 

enim, et non quiescunt ; aures inebriant, et non 

medentur; gestibus simulant quod depromunt, 

quibus devotio quaerenda contemnitur, vitanda 

salmodiantes recite com plácida modulação. 

Pois está escrito, na boca deles ecoava um 

doce som. E realmente o som dos salmodiantes 

ressoa doce quando acolhem Deus no coração 

enquanto falam com palavras; e também com 

cantos acendem para Ele a devoção: por isso 

se ordena que nas Igrejas de Deus a salmodia 

seja cantada, para que fique despertada a 

devoção dos fiéis; para isso o Ofício noturno e 

diurno e as celebrações das Missas são 

cantados pelo Clero e pelo povo em tenor 

acabado e com modulação distinta, para que 

desfrutem dessa distinção e se deleitem com o 

acabamento. 

 

Mas há alguns discípulos de uma nova escola 

que, atentando somente na medida do tempo, 

se ocupam com notas novas, preferindo mais 

forjar as suas que cantar as antigas; as peças 

Eclesiásticas são cantadas em semibreves e 

mínimas e são tocadas com notas curtas; e 

ainda, entremeiam as melodias com hoquetus, 

as infestam com discantos, as intercalam 

frequentemente com triplum e motetos 

vulgares, a ponto que com isso desdenhem os 

fundamentos do Antifonário e do Gradual, 

ignorem sobre o que edificam, desconheçam 

os tons, que não distinguem, aliás confundem, 

pois, a partir dessa multidão de suas notas, as 

ascensões pudicas e as descensões temperadas 

do canto plano, com as quais os próprios tons 

são separados, se ofuscam reciprocamente; 

eles correm sim, mas não repousam; inebriam 
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lascivia propalatur. Non enim inquit frustra 

ipse Boëtius, lascivus animus, vel lascivioribus 

delectatur modis, vel eosdem saepe audiens 

emollitur, et frangitur.  

 

 

 

 

 

Hoc ideo dudum nos, et Fratres nostri 

correctione indigere percepimus, hoc relegare, 

imo prorsus abjicere, et ab eadem Ecclesia Dei 

profligare efficacius properamus. Quocirca de 

ipsorum Fratrum consilio districte 

praecipimus, ut nullus deinceps talia, vel his 

similia in dictis Officiis, praesertim Horis 

Canonicis, vel cum Missarum solemnia 

celebrantur, attentare prassumat. Si quis vero 

contra fecerit, per Ordinarios locorum ubi ista 

commissa fuerint, vel deputandos ab eis in non 

exemptis, in exemptis vero per praepositos seu 

praelatos suos, ad quos alias correctio, et 

punitio culparum, et excessuum hujusmodi, 

vel similium pertinere dignoscitur, vel 

deputandos ab eisdem, per suspensionem ab 

Officio per octo dies, auctoritate hujus 

Canonis, puniatur.                                                                                                                                        

 

 

 

Per hoc autem non intendimus prohibere, quin 

interdum diebus festis praecipue, sive 

solemnibus in Missis, et praefatis divinis 

os ouvidos, mas não ficam curados; simulam 

com gestos aquilo que querem exprimir, com 

os quais, porém, a devoção a ser procurada é 

diminuída, a lascívia a ser evitada é propagada. 

Não sem razão o próprio Boécio disse que a 

alma lasciva ou se deleita com as modulações 

mais lascivas ou se enfraquece quando 

ouvindo-as frequentemente, e se despedaça.  

 

Faz tempo que nós e os nossos Irmãos 

percebemos a necessidade de isso ser 

corrigido, isso banir, isso até desprezar, e mais 

eficazmente nos apressamos a cancelá-lo da 

própria Igreja de Deus. Por isso, por conselho 

dos próprios Irmãos determinamos com rigor 

que ninguém de agora em diante ouse tentar 

tais coisas ou coisas a elas parecidas nos 

citados Ofícios, sobretudo nas Horas 

Canônicas ou quando se celebram Missas 

solenes. Se alguém fizer algo em contrário, em 

força da autoridade deste Cânon ele seja 

punido com a suspensão do [seu]Ofício por 

oito dias pelo Ordinário dos locais onde isso 

for cometido ou por delegados dele no caso de 

subordinados, e nos não-subordinados por seus 

prepostos ou prelados aos quais sabe-se 

pertencer a correção e punição das culpas e de 

tais excessos ou coisas parecidas, ou por 

pessoas por eles delegadas. 

 

Com isso, todavia, não pretendemos proibir 

que de vez em quando particularmente nos 

dias festivos, ou nas Missas solenes e nos 
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Officiis aliquae consonantiae, quae melodiam 

sapiunt, puta octavae, quintae, quartae, et 

hujusmodi supra cantum Ecclesiasticum 

simplicem proferantur : sic tamen, ut ipsius 

cantus integritas illibata permaneat, et nihil ex 

hoc de bene morata musica immutetur, 

maxime cum hujusmodi consonantiae auditum 

demulceant, devotionem provocent, et 

psallentium Deo animos torpere non sinant.  

 

 

Actum et datum, etc.  

citados Ofícios divinos, sejam acrescentadas 

ao canto Eclesiástico simples algumas 

consonâncias que ressaltem a melodia, a saber, 

oitavas, quintas, quartas e coisas desse tipo: de 

tal modo, porém, que a integridade desse 

mesmo canto permaneça ilibada, e nada com 

isso seja tirado da musica bem delineada, 

sobretudo quando tais consonâncias acariciem 

o ouvido, provoquem a devoção e não deixem 

entorpecer os ânimos dos que salmodiam a 

Deus.  

Decretado e dado, etc. 

 

Fonte: http://palmus.free.fr/session_2003.doc (último acesso em 28/03/2010) 

 

Como já vimos, a música foi um elemento importantíssimo na formação, 

consolidação e propagação da identidade da Igreja em um período em que a invasão da 

cultura germânica e a forte diversidade cultural provocada pela fragmentação da sociedade, 

entre outros fatores, eram ameaças a sua unidade institucional e expansão. O século XIV, 

como vimos ao longo deste trabalho, também se tratava de um período em que a unidade 

institucional era ameaçada, em que a diversidade cultural demandava nova ordem social. A 

transferência do papado para Avinhão e uma série de outros acontecimentos ocorridos 

principalmente depois da metade do século XIII e no princípio do século XIV confirmam que 

o quadro social era de muita diversidade e que a Igreja vivia um momento de enfraquecimento 

externo, o que a tornava vulnerável a muitas intervenções do poder temporal no seu âmbito.  

A transferência para Avinhão havia se dado sob circunstâncias difíceis que 

provocaram, por si só, mudanças profundas: “Quando Clemente V transferiu seu trono para 

Avinhão, deixando em Roma não apenas seu coro mas também seus regentes, o prestígio do 

fornecimento de música para as cerimônias papalinas e dos serviços passou para um coro 

recrutado no local.” (RAYNOR, 1986, p. 48) 

Já falamos sobre as dificuldades encontradas pela Igreja para manter a unidade de 

sua música e o quanto esta dificuldade aumentava à medida em que a prática musical se 

afastava de Roma. Isso é parte da explicação do porquê de a música que se praticava na 
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França ter se enveredado por caminhos diferentes da que se praticava mais proximamente de 

Roma, onde o Coro Papal estava mais presente.  

Mesmo após a chegada do papa em Avinhão, por algum tempo ainda houve certa 

liberdade para os compositores da que vai ser chamada na Bula de João XXII de “nova 

escola”: “Os problemas enfrentados por Clemente deixavam-lhe pouco tempo para a 

supervisão pessoal da música litúrgica, de modo que o coro de Avinhão se converteu num 

centro de músicos e em total afinidade com o novo estilo”. (RAYNOR, 1986, p. 48) 

Só durante o pontificado de João XXII (1316 – 1334), que era um defensor das 

melodias tradicionais (ao mesmo tempo que considerado um papa reformador), a Igreja 

voltou a ter a atenção direta de um pontífice para o assunto. Seu pontificado se dava ainda em 

um momento em que muitas mudanças sociais e seus agentes exerciam uma forte intervenção 

no ambiente da Igreja, geravam muitas demandas para que houvesse uma outra postura do 

clero e que o papel da religião perante as questões sociais fosse revisto. Como vimos, o século 

XIV trata com muita ênfase a questão da distinção entre o poder temporal e o poder espiritual. 

  

2.1 – Reafirmando a Tradição 

No primeiro parágrafo da Bula, o texto afirma as características que se espera da 

música e a funcionalidade que se pretende obter com elas. Notam-se várias preocupações 

neste primeiro momento, entre elas, deixar bem claro que “nos Ofícios das laudes divinas, que 

são oferecidas em obséquio de serviço devido, a mente de todos fique vigilante”, o que em 

princípio pareceria uma recomendação cuja obviedade a tornasse desnecessária, mas eram 

críticas ao que se considerava uma total falta de respeito pelo ofício por parte dos praticantes: 

“A irreverência na prática religiosa quotidiana era quase sem limites. Os meninos de coro, 

quando cantavam a missa, não tinham escrúpulos em usar palavras dos cantos profanos que 

tinham servido de tema para a composição: baisez-moi, rouges nez*”. (HUIZINGA, 1978, p. 

147). 

Estas práticas, criticadas por setores da Igreja, aparentemente não eram novas e, 

normalmente, eram atribuídas a intervenções profanas. Como exemplo podemos citar um caso 

ocorrido durante o império de Carlos Magno: 

 

As autoridades eclesiásticas queixavam-se interminavelmente de que camponeses, e até 
mesmo padres, cantavam “canções pecaminosas com um coro de mulheres dançando”, ou 
“tocavam baladas e danças, canções pecaminosas e outras coisas do diabo”. Para piorar as 

                                                           
* “Beijai-me, narizes vermelhos” – tradução em HUIZINGA, 1978, p. 147. 
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coisas, o lugar e a hora dessas festas profanas era o adro da Igreja depois de uma missa 
dominical, porque era nesse lugar e hora que toda a comunidade se juntava sem trabalho a 
fazer. (RAYNOR, 1986, p. 34) 
 

Logo após a primeira observação, que alerta para os, considerados, desvios de 

comportamento durante o ofício, a questão da alteração do texto é citada: “o discurso não 

tropece”. Uma série de motivos levava a estas alterações e os analisaremos à medida em que 

forem citados na bula.  

A questão da modéstia do salmista ao modular o canto é uma crítica ao que era 

considerada uma exacerbação da técnica na música: “e a modesta gravidade dos salmodiantes 

recite com plácida modulação”: 

 

Quando o canto da missa e dos ofícios, relativamente cedo em sua história, ficou tão 
complicado que só cantores treinados podiam executá-los bem, as autoridades mais severas 
protestaram, alegando que a magnificência da música desviava a atenção das palavras do 
ritual, e observavam também que os movimentos, gestos e expressões faciais dos cantores ao 
cantarem música difícil eram, por sua vez, pouco edificantes e perturbadores de atenção. 
(RAYNOR, 1986, p. 39) 
 

Surge aí um primeiro motivo atribuído ao que se considerava o fator gerador dos 

“tropeços” no discurso: a complicação para a execução do canto, a qual se associava, entre 

outras coisas, com a questão da vaidade. Desde seus primórdios, o canto polifônico era visto 

como uma demonstração de vaidade pessoal por parte do cantor e as mudanças que com ele 

surgiam eram muito mal vistas. João de Salisbury (1120-1180) falou sobre a prática musical 

de sua época: “O mau gosto, no entanto, degradou mesmo a adoração religiosa, trazendo à 

presença de Deus, nos intervalos do santuário, um tipo de canto lascivo e luxuoso, cheio de ostentação, 

o qual, com modulações femininas confunde e enerva o coração dos ouvintes.” (citado por 

HAYBURN, 1977, p. 18 – tradução livre) 

Esta opinião se preservou por muito tempo. Dinis, o cartuxo, conselheiro dos 

príncipes no início do séc. XV, religioso entusiasta, também expressou ponto de vista similar, 

desaprovando a introdução da música polifônica na Igreja: 

 

“A voz fracionada (fractio vocis)” diz ele, “pode comparar-se a uma alma partida; é como os 
cabelos frisados num homem, ou como os vestidos plissados numa mulher; vaidade e nada 
mais”. Ele admite que haja pessoas devotas a quem a melodia excita à contemplação, por 
isso a Igreja tem razão em tolerar os órgãos, mas desaprova a música artística, que apenas 
serve para “encantar os que a ouvem e especialmente para divertir as mulheres” 
(HUIZINGA, 1978, p. 242) 
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Além da questão da ostentação da qual estamos tratando, há na fala de Dinis uma 

série de elementos a serem destacados ao longo deste trabalho e que nos ajudam a entender as 

intenções do papa na bula. A crítica à voz fracionada, característica das composições 

polifônicas, a menção positiva ao fato de a Igreja tolerar o órgão, a crítica ao consumo de 

música aliado ao prazer estético, ou seja, a arte pela arte, como falamos no capítulo anterior, 

além da rejeição a elementos femininos. Continuaremos abordando a questão da vaidade, 

mas, em tempo, falaremos destes outros temas. 

Tal qual a ostentação do luxo era uma forma de os nobres se firmarem como uma 

classe social autônoma e afirmarem sua suposta superioridade em relação às outras, conforme 

já foi exemplificado em outro momento neste trabalho, a ostentação da vaidade do músico, 

que se dava por sua exacerbação técnica, tinha, de certa forma, estes mesmos fins. A execução 

do cantochão era feita por monges, era tida como uma espécie de exercício de sua função 

como tal. Já a polifonia, ainda que executada por membros da Igreja, era uma atividade de 

cantores, dada sua complexidade, o que acabava tornando os executantes uma espécie de 

classe social distinta. 

Vimos ao longo deste trabalho o quanto o tecnicismo leva a um aumento da 

complexidade da música e o quanto tende a ser motivo de preocupação, principalmente em 

sociedades onde a música exerce uma função social vinculada à educação das pessoas. Demos 

como exemplo a reação dos gregos ao presenciarem este fenômeno ocorrendo na música 

praticada nos festivais. O avanço técnico leva a música a um caminho de emancipação, de 

autonomia: 

 

A dissolução progressiva da função social é, ela mesma, consequência de uma complexidade 
crescente. Esta acarreta a especialização, primeiro na escala da coletividade, em que se 
distinguem músicos profissionais, amadores e simples ouvintes; depois no próprio seio 
dessas categorias[...] alcançando a autonomia, a música não funcional, a música ‘pura’ deixa 
de ser uma expressão coletiva; muitos a têm por linguagem esotérica, que o profano deve 
renunciar a compreender[...] E aparecem mitos, de que estão excluídos a felicidade de cantar 
e o prazer de ouvir. (CANDÉ,1994 , p. 175) 
 

Max Weber nos fala de como esse evento se dá em sociedades nas quais “o 

desenvolvimento do intelectualismo e a racionalização da vida” (WEBER, 2006, p 338) 

ocorrem, fato que nitidamente acontecia no período:  

 

A arte constitui-se, então, como um universo de valores próprios e autônomos, apreendidos 
de modo cada vez mais consciente. Assume a função de uma redenção no seio do mundo – 
indiferentemente da interpretação que se lhe dê - libertando o homem do cotidiano e , 
sobretudo, também da pressão crescente do racionalismo teórico e prático. A esse título, 
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porém, ela entra em concorrência direta com a religião de redenção. (WEBER, 2006, p 338) 
 

De fato havia um contexto crescente de autonomização, os agentes sociais buscavam 

uma emancipação do jugo da Igreja, de seu “cotidiano e sobretudo, também da pressão do 

racionalismo teórico e prático”, conforme expressão utilizada por Weber, pois a nova ordem 

que surgia era incompatível com muitos de seus preceitos. Como estamos frisando ao longo 

do texto, com a música esse processo não foi diferente, pois ela também avançava 

tecnicamente para um caminho onde os elementos fixados pela tradição eclesiástica passavam 

a ser vistos como incompatíveis restritivos. Tal qual ocorrera no período da escolástica e do 

surgimento das universidades, em que os textos históricos que serviam de meditação aos 

monges são substituídos por textos compatíveis com as especulações feitas pelos novos 

mestres, seguidores do pensamento aristotélico, averroísta, entre outros, cujo conhecimento se 

deu principalmente pelo contato obtido com o Oriente devido às cruzadas, um novo repertório 

melódico vai tomando o lugar do até então tido como o ideal. Diante das novas técnicas, a 

melodia do cantus firmus e as formas de composição do cantochão, normalmente advindas do 

improviso, entre muitos outros fatores, representavam elementos de dificuldade para a 

conciliação das vozes que se pretendia. Essa incompatibilidade se expressa até na notação 

musical: “Em fins do século XI, a pauta de quatro linhas será adotada. A quinta linha 

generalizou-se a partir do século XIV, mas o sistema de quatro linhas permaneceu tradicional 

para a notação do cantochão”. (CANDÉ, 1994, p. 208) 

Além disso, como apontamos nos capítulos anteriores, a arte tomava um rumo muito 

ligado a gerar comoção, enfatizando mais os afetos, do que diretamente sobre o conteúdo 

didático que se esperava dela. Ao excluir a compreensão do texto dentro do emaranhado de 

vozes que surgia, a música polifônica passou a agir também desta forma. Havia nas 

composições a preocupação estética, acima da preocupação com a inteligibilidade do texto. 

Sobre isso, Weber, ao falar da regulação feita pelo Concílio de Trento sobre a música 

instrumental, aponta-nos caminhos que podem, também, explicar a intervenção do papa sobre 

a música no século XIV:  

 

A música, precisamente, sendo a ‘mais interior’ das artes, é capaz de aparecer – na sua forma 
mais pura, a música instrumental – como um sucedâneo irresponsável da primeira 
experiência religiosa, uma ilusão devida à autonomia de um reino que não vive do nosso 
íntimo [...]. A arte passa, então, a ser a ‘divinização da criatura’, potência concorrente e 
fantasmagoria assustadora; retratar e representar alegoricamente coisas religiosas constitui, 
só por si, uma blasfêmia. (WEBER, 2006, p. 339)   
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Trabalhando o que Weber, na citação acima, denomina como o “sucedâneo 

irresponsável da primeira experiência religiosa”, verificamos que a música “entra em 

concorrência direta com a religião de redenção” conforme também já foi citado do mesmo 

autor. A arte que se autonomiza, busca suas próprias maneiras de expressar a “divinização da 

criatura” na expressão usada por Weber, passa a ter uma postura autônoma em relação às 

formas de expressão. Esta emancipação representava uma ameaça à Igreja que se punha como 

a detentora dos meios para a salvação. Quando João XXII alega que “o Ofício noturno e 

diurno e as celebrações das Missas são cantados pelo Clero e pelo povo” (grifo meu), ele 

expressa de forma retórica que a igreja ao cantar, faz isso pelo povo, uma vez que desde a 

reforma de Gregório Magno no século VII, o povo passara a ter cada vez menos participação 

na cerimônia. Por estar defendendo a tradição ao longo da bula, dificilmente poderíamos crer 

que não se trata de retórica e que se trata de um reconhecimento ou autorização da 

participação popular nas cerimônias. 

Por ser uma novidade estética, a música da “nova escola” por si só, desperta a 

curiosidade dos ouvintes. Isso induz a um “consumo” estético somente. Vimos no capítulo 

anterior, como o aumento da produção artística, financiada pelas novas classes sociais 

ascendentes, gerou um gosto pelo consumo de arte-pela-arte. Esse é um tema que por muito 

tempo permeou as reflexões da Igreja:  

 

Em torno da música apareceu pela primeira vez, desde o século IV, um debate que deveria 
ser renovado mais de uma vez ao longo dos séculos. [...] a arte e a beleza exteriores servem à 
religião, ou distraem a alma? A questão se colocará sobre diversos aspectos no século VIII 
no momento da heresia iconoclasta, no séc XII entre Cluny e Clairvaux, no XVI entre a 
música palestriniana e o concílio de Trento. “Quando estamos na presença de Deus”, diz o 
eremita Pambon, “nós devemos ter uma grande contrição e não uma voz estridente (forte)” 
(CHAILLEY, 1984, p.37 – tradução livre). 
 

Vimos, ao longo deste trabalho, o esforço da Igreja para criar uma atmosfera própria 

durante a missa. Vimos como a música e a rítmica de leitura do texto sagrado, proporcionado 

pelo cantochão, cuja métrica estava vinculada à métrica dos textos, à acentuação das palavras; 

e a gesticulação, entre outros elementos do rito, tinham como função, trazer para o 

frequentador das missas a sensação de estar em um ambiente distinto, ou seja, sacro. A 

música ligada ao prazer estético representa, nesse contexto, a desconstrução de toda esta 

atmosfera. Representa uma dessacralização do espaço religioso, pois, para o pensamento da 

Igreja, usufruir de sua beleza significa aderir ao mundano, muitas vezes até, chamado de 

profano. A Ars Nova estava ligada a todas estas questões: 
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Ars Nova, a expressão foi empregada no século XIV para definir certas formas de 
composição musical. Estas caracterizavam-se pela proliferação de ornamento, pelo espírito 
de gratuitidade, pela procura de um puro deleite estético, por um esforço, consciente ou 
não, para introduzir na música sacra as alegrias do mundo [...] Era a irrupção dos valores 
profanos na grande arte religiosa. (DUBY, 1993, p. 189) 
 

Prosseguindo com a bula, para deixar bem claro que se opõe a tudo o que julga 

representar a música da nova escola, João XXII encerra seu primeiro parágrafo reafirmando a 

utilidade da música que se espera ouvir na liturgia e mostrando que o cantochão é o tipo de 

música que contém as características que servem à utilidade desejada: “para isso o Ofício 

noturno e diurno e as celebrações das Missas são cantados pelo Clero e pelo povo em tenor 

acabado e com modulação distinta, para que desfrutem dessa distinção e se deleitem com o 

acabamento”.  

 

2.2- Inovações indesejadas 

O segundo parágrafo da Bula é iniciado com uma adversativa: “Mas” ou “No 

entanto”. Neste parágrafo serão expostos os motivos que levarão à proibição de algumas 

práticas: “há certos discípulos de uma nova escola que, atentando somente na medida do 

tempo”. Nota-se logo de princípio uma menção às mudanças na medição do tempo que foram 

feitas para que a polifonia fosse possível, ou seja, para que as diversas vozes acontecessem 

em simultaneidade. A questão rítmica sofre grandes modificações no período:  

 

A variedade de recursos musicais aumentou significativamente no século XIV sob o impulso 
de uma nítida transferência de interesses de composição sacra para a composição profana. O 
aspecto mais óbvio foi a crescente diversidade e liberdade rítmicas, levadas por certos 
compositores de finais de século a extremos quase ininterpretáveis. (GROUT; PALISCA, 
2007, p.157) 
 

Desde o século XIII, tratados em que a questão da medida do tempo é enfatizada já 

vinham surgindo. Alguns deles, De mensurabili musica, de Johannes de Garlândia, escrito 

possivelmente em meados do século XIII; o Ars cantus mensurabilis de Franco de Colônia, 

escrito já no fim deste mesmo século – um trabalho muito mais sistemático e lógico do que o 

de Garlândia, e que expandiu as possibilidades da notação rítmica para muito além do 

imaginado pelo seu antecessor, dando origem ao nome Notação Franconiana como foi 

conhecido o seu sistema – entre outros, são exemplos em cujo nome já se esclarece qual o 

foco de seu estudo: a medida de tempo nas composições. A Ars Nova de Philippe de Vitry e a 
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Notitia artis musicae de Johannes de Muris, surgidos por volta de 1320 são, certamente, 

alguns dos tratados aos quais o papa João XXII se refere quando fala em sua bula de “nova 

escola”, e são frutos da expansão dos tratados anteriormente citados. 

Logo, uma crítica ao não-uso do repertório tradicional da Igreja é feita: “[eles] se 

ocupam com notas novas, preferindo mais forjar as suas que cantar as antigas”. Mostra-se aí 

uma preocupação com o não-uso das melodias do cantochão nas composições. Ao preferir 

cantar suas próprias melodias, o compositor trazia para dentro da liturgia sua interpretação 

individual do fato, o que poderia não corresponder à interpretação dada pela tradição: 

 

O canto da Igreja católica devia ser a voz da Igreja, e não a de um crente individual: a 
recitação de rezas, lições, epístolas e evangelhos, com suas fórmulas de entonação para 
assinalar a pontuação, como os cantos de salmos ou a austera alternância da participação da 
congregação na Missa, tinham por fim dar objetividade às palavras que podiam muito 
facilmente cair no sentimento subjetivo. (RAYNOR, 1986, p. 26) 
 

Tal era a inserção do cantochão nesta tradição objetiva de interpretação dos textos da 

qual fala a citação acima que não há, até que o desenvolvimento de técnicas das composições 

polifônicas surja, qualquer referência à autoria das obras. Há somente a lenda de que as 

melodias foram sopradas pelo Espírito Santo a Gregório Magno. 

Como vimos, as melodias do cantus firmus deixaram de ser prestigiadas na medida 

em que a laicização ocorria na música e a necessidade de conciliar várias vozes demandou 

melodias com tempos diferentes das do cantochão. Elas passaram a ser tocadas apenas por 

instrumentos até que deixaram de fazer parte das composições.  

A crítica de caráter técnico também é feita pelo papa: “as peças Eclesiásticas são 

cantadas em semibreves e mínimas e são tocadas com notas curtas”. É necessário 

entendermos o que estas características técnicas representavam: “O fato de colocar ritmos de 

valores menores, que eram executados mais rapidamente, preocupou o papa João XXII, que 

viu [devido a estascaracterísticas] a música sacra ameaçada pelas influências seculares” 

(FREDERICO, 1998). Outro tópico referente a esta menção do papa era o fato de que um dos 

recursos usados para se determinar a solenidade de um evento litúrgico era a velocidade com 

que era executada a música, notas longas e lentas representavam uma solenidade que deixava 

de existir com as execuções de notas curtas e rápidas. Outro aspecto que recebe uma crítica 

técnica é: “ainda, entremeiam as melodias com hoquetus, as infestam com descantos”. O 

Hoquetus trata-se de um recurso, usado por compositores de música polifônica, em que o 

silêncio aparece como componente mensurável. Sobre ele, encontramos a seguinte definição:  
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Para os ouvintes medievais, uma passagem de Hoquetus soava como uma canção quebrada 
ou cortada e eles a rotularam de acordo com isso, usando a onomatopéia para o termo latino 
‘Hiccup’ (soluço)[...] O Hoquetus é feito ao se dividir a linha melódica entre duas ou mais 
vozes. Uma voz canta poucas notas, ou algumas vezes uma única, e então se silencia 
conforme outra voz soa. (ROBERTSON, 2002 , p. 224 – tradução livre).  
 

Já o Descanto, o qual já citamos no capítulo II deste trabalho, foi uma das primeiras 

formas de polifonia. Nele há uma voz que é considerada a origem do contraponto; trata-se, 

talvez, da primeira forma de composição onde não há paralelismo e sim polifonia 

propriamente, dado importante para entendermos a intenções de João XXII na bula. Temos 

então mais exemplos de críticas ao que o papa, já no primeiro parágrafo da bula, chamou de 

“tropeço do discurso”. 

Em seguida, uma crítica da qual tratamos muito até o momento: “[eles] as intercalam 

[as melodias do cantochão] frequentemente com triplum e motetos vulgares”. O moteto 

também consiste numa música polifônica que ficou marcada pela intertextualidade, fator que 

se considerava prejudicar o entendimento do texto cantado, conforme vimos. Além disso, 

vimos que o moteto tem vários elementos distintos da música litúrgica; portanto, ao criticá-lo 

diretamente, o papa critica a inserção de todos os elementos considerados profanos que ele 

representa. 

Nele, a melodia do cantochão foi decaindo em termos de sua importância: perdendo 

o status de melodia principal, passou a ser executado por instrumentos até que gradualmente 

acabou sendo excluído por ser considerado inconciliável com as outras melodias, ou seja, o 

que restava da tradição foi perdendo espaço até que terminou por ser excluído. O moteto 

trazia outro agravante aos olhos do papa: normalmente as outras melodias, principalmente o 

citado triplum, eram cantadas em línguas vernáculas e, é a isso que se refere o termo “motetos 

vulgares” citado na bula papal. Ora, vimos o quanto as manifestações culturais em língua 

vernácula, principalmente na literatura, foram representantes de uma aspiração dos Estados 

Nacionais pela emancipação do jugo da Igreja Romana e o quanto esta literatura contribuiu 

para que isso de fato ocorresse. A língua vernácula, muitas vezes presente nos motetos, 

também representava uma penetração do “elemento mundano” dentro do espaço sacro, tal 

qual acontece com o prazer estético obtido com a música, do qual falamos há pouco e da 

alegria típica da classe nobre, fomentadora desta forma de polifonia. 

Esta crítica é um golpe dirigido, também, aos Goliardos, pois eram grandes difusores 

dessa prática:  
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Um efeito importante desta bula do Papa João XXII referiu-se aos Goliardos e a cantores 
errantes, que cantavam nos mercados e nas igrejas. Em muitos locais, estes indivíduos 
ganharam um monopólio sobre novas composições, sobre as quais, com o pretexto de cantar 
motetos de melhor qualidade, eles introduziram em favor da polifonia milhares de 
declamações injuriosas aos clérigos, prelados e ao papado. Os trechos da bula papal que se 
referem a textos vernáculos e não-litúrgicos apontam para estes problemas. (HAYBURN, 
1977, p. 22 – tradução livre) 
 

Com base na citação acima, notamos que os Goliardos, além das críticas ao alto clero 

contidas nas letras de suas músicas, as quais já mencionamos, que lhes renderam 

perseguições, ainda compunham novas melodias, o que, como acabamos de mostrar, era 

reprovado pelo papa nas práticas litúrgicas; usavam a língua vernácula nas composições, e 

ainda argumentavam no sentido de melhorar a qualidade do moteto, (forma de música ligada 

a práticas secularizadas) mostrando preocupações de ordem técnica e estética em sua criação 

musical, aspectos que muitas vezes eram entendidos, por membros da Igreja, como vaidade 

condenável. 

Prosseguindo a análise do texto papal, nota-se que após a listagem de vários 

elementos de ruptura da música praticada pelas “novas escolas”, imediatamente a crítica sobre 

o desprezo à tradição é retomada: “a ponto que com isso [os praticantes da nova escola] 

desdenhem os fundamentos do Antifonário e do Gradual, ignorem sobre o que edificam, [...]” 

É clara aí a menção ao repertório da Igreja não mais em uso nas composições, fato que é 

atribuído ao desconhecimento, pelos compositores, das finalidades que levaram a Igreja a 

construir este repertório, mais um apontamento para denunciar a laicização dos compositores, 

apesar de muitos serem membros da Igreja. De fato, há muito a distinção entre o temporal e o 

espiritual não era tão clara no cotidiano medieval. Vimos inclusive como o caráter sagrado 

que os reis adquiriram era um sinal de que muito dos conceitos se misturavam. O século XIV 

tem por característica também o desejo de expressão individual pelo povo nas práticas 

religiosas, o que demonstra que a concepção de sacralidade dos espaços religiosos havia 

mudado:  

 

No novo cristianismo, os laicos já não assistem como seus pais, mudos e mal conscientes, ao 
espetáculo litúrgico. Todos os laicos, os príncipes, Isabel da Baviera, mas também os 
cavaleiros saqueadores da Turíngia, Christine de Pisan, mulher de letras, os seus 
compatriotas banqueiros da Itália e os traficantes hanseáticos, os grandes arrematantes e até 
os trabalhadores de empreitada aldeãos, todos praticam segundo sua capacidade. A criação 
artística constitui precisamente uma das obras dessa prática. (DUBY,1993, p. 220) 
 

Para o papa, essa nova concepção da prática religiosa, significa que os novos 

compositores “desconheçam os tons, que não distinguem, aliás confundem, pois, a partir 
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dessa multidão de suas notas, as ascensões pudicas e as descensões temperadas do canto 

plano, com as quais os próprios tons são separados, se ofuscam”. Ou seja, ele atribui o 

surgimento das novidades musicais ao desconhecimento, pelos artistas, dos conceitos 

presentes no cantochão e sobre os quais a Igreja se edificou.  

Nota-se uma preocupação por parte do papa para que a música não tenha oscilações 

consideradas não recomendadas entre notas altas e baixas, que elas aconteçam dentro de um 

intervalos considerados “temperados”, ou seja, que não “superem em demasia a oitava”, 

característica seguida pelo Canto Gregoriano. 

Aristóxeno de Tarento (c. 370-300 a.C.), discípulo de Aristóteles, considerado 

responsável por uma das primeiras teorias musicais rica em detalhes, criticara a música de seu 

tempo com argumentos semelhantes. Defensor da tese da superioridade do ‘Classicismo’ de 

antes de Platão, ele recrimina os compositores modernos por 

 

[...] um juízo superficial que o espírito não controla; mas, sobretudo, acha-os de ouvido 
pervertido e grosseiro, a ponto de não mais distinguirem os pequenos intervalos do gênero 
enarmônico. Mais tarde, os profissionais, serão criticados por abusarem desse gênero, por 
superarem em demasia a oitava, por mudarem inconsideradamente de modo. (CANDÉ, 1994 
, p. 76) 
 

Citaremos elementos da bula que mostram mais claramente a influência do 

pensamento grego nesta determinação (a não extrapolação das oitavas); mas, para não 

perdermos a continuidade do texto, falaremos um pouco adiante sobre eles e se evidenciará o 

que Aristóteles pensava sobre as notas muito altas e muito baixas.  

Na continuação, o papa diz: “eles correm sim, mas não repousam; inebriam os 

ouvidos, mas não ficam curados”. A questão da funcionalidade da música, citada no primeiro 

parágrafo é retomada para que sua perda, causada pelo novo estilo de composição, seja 

enfatizada. Também uma crença grega já citada e que foi herdada pela tradição musical cristã, 

sobre poderes mágicos da música, parece permear o pensamento papal ao usar o termo 

“curados”.  

Aparentemente a denúncia do papa de que os compositores da Nova Escola 

desconhecem determinadas características sobre as quais se “edificou” a música da Igreja vem 

do fato de haver no período uma laicização dos artistas, que acontecia não só na música, mas 

em todos os ramos da arte, conforme temos visto. Os príncipes passaram a ser os mecenas e 

os artistas compunham muito mais obras profanas do que religiosas. As mudanças 

econômicas e sociais que conduziram ao enfraquecimento da Igreja tiveram impacto na sua 
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capacidade de regulação e de produção artística, tal qual ocorria ao longo de toda a Idade 

Média:  

 

Estas transformações de ordem econômica explicam, em boa parte, que a intervenção das 
instituições da Igreja na atividade artística se tenha progressivamente reduzido durante o 
século XIV. Arruinadas, exploradas, esmagadas de impostos pelo papa e pelos reis, 
desorganizadas pelos processos de recrutamento e pelos métodos de atribuição das 
prebendas, as comunidades monásticas ou canoniais cessaram nesse momento, quase por 
toda a parte, de contar entre os promotores das grandes obras artísticas. (DUBY, 1993, p. 
196) 
 

Ao continuar, um outro tema é abordado: “simulam com gestos aquilo que querem 

exprimir, com os quais, porém, a devoção a ser procurada é diminuída, a lascívia a ser evitada 

é propagada.” Vimos há pouco a acusação de serem pouco edificantes e perturbadores os 

movimentos, gestos e expressões faciais dos cantores ao cantar músicas de difícil execução. 

No entanto, não só a dificuldade das composições, aparentemente, levava-os a gesticulações e 

danças, uma vez que estas eram motivo de críticas severas já havia algum tempo: 

 

Embora tenham sido condenadas por vários concílios desde o século VI, essas práticas 
coreográficas nas igrejas e arredores ainda são frequentes no século XVI, a tal ponto que as 
autoridades eclesiásticas têm de proibir os padres, ‘sob pena de excomunhão, de conduzir 
danças, fazer bacanais e outras insolências em igrejas e cemitérios’. (CANDÉ, 1994, p. 252) 
 

De fato, tais gestos eram vistos como sinônimos de sensualidade aos olhos de uma 

parte da Igreja, e também eram tidos como uma intromissão indevida do cotidiano dentro da 

liturgia, ou seja, do espaço sacro. 

Sobre o tema da sensualidade e o que ele representava em termos de uma 

emancipação dos meios de salvação pregados pela Igreja, tratamos ao falar da literatura 

cortês, que ao expressar o amor como um sentimento terreno, vivido por um homem em 

relação a uma mulher, provoca uma ruptura com o que a Igreja concebia e pregava como o 

ideal de amor. Podemos recorrer a Weber que falou sobre a significação que qualquer 

insinuação de sexualidade pode adquirir em um âmbito como o da Igreja: 

 

Uma ética religiosa, que seja coerente, assume perante tudo isso uma postura radicalmente 
hostil. Não só – do seu ponto de vista – essa sensação de redenção no âmbito terrenal faz, só 
por si, a mais forte concorrência que é possível ao devotamento ao Deus extramundano ou a 
uma ordem divina eticamente racional [...] (WEBER, 2006, p. 344) 
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As análises feitas até então levam-nos a crer que o temor de propagação do que 

considera ser lascivo tem relação com a presença de elementos considerados femininos, como 

a gesticulação e a dança na liturgia. 

Para concluir o parágrafo e dizer o que pensa sobre a questão da sensualidade na 

música, João XXII recorre a Boécio, deixando bem claro que está trabalhando com a tradição 

conceitual da música litúrgica, a qual ele acusa os autores da nova escola de desconhecerem: 

“Não sem razão o próprio Boécio disse que a alma lasciva ou se deleita com as modulações 

mais lascivas ou se enfraquece quando ouvindo-as frequentemente, e se despedaça.”. É um 

exemplo bem claro de como se confiam nas concepções de educação pela música, vindas 

principalmente do pensamento de gregos como Platão, Aristóteles e seu citado discípulo 

Aristóxeno, entre outros. Vale retomar o pensamento de Aristóteles que citamos no capítulo 

II. Para ele, se ouvíssemos uma música, por longo tempo, com uma determinada paixão, 

ficaríamos tomados por esta paixão. Há, portanto, nas citações do papa, ao mencionar Boécio, 

e na de Aristóteles, uma preocupação não só quanto ao aspecto qualitativo, mas também ao 

quantitativo. Boécio, como já falamos, é o mais importante teórico da música medieval, 

fazendo uma apropriação de concepções gregas em um momento em que a Igreja se esforçava 

por constituir e fixar sua identidade e unidade. 

Retomando este tema que é de fundamental relevância para o entendimento de nosso 

trabalho, cabe-nos citar novamente a importância que os gregos davam para a música na 

constituição de um Estado:  

 

Tanto em Platão como em Aristóteles (e como nos pensadores chineses), as mesmas razões 
que atribuem à música um valor educativo conferem-lhe uma influência sobre o governo do 
Estado. ‘Não se pode mudar o que quer que seja nos modos da música’, escreve Platão, ‘sem 
que também mudem as leis fundamentais do Estado, como diz Damon e como eu mesmo 
creio’. E Aristóteles afirma que as harmonias ‘sobretensas’ (utilizadas num tom agudo) 
levam ao despotismo e as harmonias ‘relaxadas’, aos excessos democráticos, ao passo que os 
tons intermediários dispõem ao regime político perfeito. (CANDÉ, 1994, p. 74) 
 

Conforme foi mencionado anteriormente, observa-se aí, também, a crítica aos efeitos 

que se acredita serem gerados com a oscilação entre notas consideradas mais graves ou mais 

agudas do que consideravam o ideal. Não é pouco significativo o papa dizer que o cantochão 

se dá dentro de “ascensões pudicas e as descensões temperadas” 
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2.3 - Sanções 

Chegado a este momento em que distinguiu o que era correto e o que era errado 

quanto ao que se esperava da música nos ofícios divinos, o papa retoma a solenidade e 

anuncia, no terceiro parágrafo, as correções que vai tomar: “Faz tempo que nós e os nossos 

Irmãos percebemos a necessidade de isso ser corrigido, isso banir, isso até desprezar, e mais 

eficazmente nos apressamos a cancelá-lo da própria Igreja de Deus.” Como já se mencionou 

neste trabalho, as, consideradas, grandes bulas, ou seja, as que tinham um alto grau de 

solenidade, eram escritas sempre em conjunto entre papa e cardeais. O texto faz questão de 

enfatizar esse aspecto através da repetição imediata desta informação: “Por isso, por conselho 

dos próprios Irmãos determinamos com rigor que ninguém de agora em diante ouse tentar tais 

coisas ou coisas a elas parecidas nos citados Ofícios, sobretudo nas Horas Canônicas ou 

quando se celebram Missas solenes.”  

A partir daí as punições a quem não respeitar o que foi decretado na bula são 

apresentadas: “Se alguém fizer algo em contrário, em força da autoridade deste Cânon ele seja 

punido com a suspensão do [seu] Ofício por oito dias” e, com elas, quem são os responsáveis 

pela aplicação da lei.  

Uma divisão que acontecia no interior da Igreja e que é apontada por Georges Duby 

em seu livro O Tempo das Catedrais: a arte e a sociedade (980-1420), embora o autor não 

esteja tratando diretamente da música, mas das artes plásticas, pode ajudar-nos a reforçar 

nosso entendimento sobre os motivos da intervenção papal na música através da bula sob um 

viés não só ligado à teologia, mas também ao aspecto econômico e político: 

 

Da Igreja, exceto as ordens pobres, só participava portanto na criação artística a parte mais 
ligada ao temporal, a menos litúrgica, diria mesmo aquela que já se laicizara. Porque os 
bispos de Inglaterra ou de França que prosseguiram a decoração das catedrais, se não eram 
eles próprios príncipes, eram pelo menos servidores dos príncipes. A fiscalidade real 
tornava-os ricos, como a dos cardeais tinham como fonte a fiscalidade pontifical. (DUBY, 
1993, p. 198)  
 

Temos visto o quanto os elementos externos à Igreja vinham fazendo parte de seu 

universo ao longo deste trabalho. Falamos das lutas do papado com príncipes, imperadores e 

outros que tentavam, cada vez mais, adquirir sua autonomia social e, também, intervir nas 

decisões da Igreja. Vimos como o universo do músico migrava desde o início do século XIII, 

principalmente, para as composições profanas. Tomando apenas um exemplo, o moteto que 

tanto citamos, vimos o quanto ele tinha de elementos extralitúrgicos em sua constituição: 

“Essa a razão pela qual em pouco tempo se transferiu das salas de banquete da aristocracia e 
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veio a se tornar uma forma secular e religiosa.” (RAYNOR, 1986, p. 39). Logo, podemos 

considerar que a divisão citada por Duby como tendo forte influência nas artes plásticas, tinha 

também influência nos processos de criação da música e na relação entre o papado e as 

novidades estéticas. Possivelmente os compositores da Ars Nova, de origem francesa, tinham 

na concepção de sua arte a influência dos Reis, que financiaram as catedrais francesas, desde 

que recuperaram status social: “Edificada pelas esmolas dos reis que recuperavam o seu 

poder, a arte de França é, assim por essência, como a arte de Cluny, arte litúrgica.” (DUBY, 

1993, p. 100)  

 

2.4 - Concessões 

O texto estaria completo em sua estrutura até aí, não houvesse um quarto parágrafo 

em que uma ressalva é feita:  

 

Com isso, todavia, não pretendemos proibir que de vez em quando particularmente 
nos dias festivos, ou nas Missas solenes e nos citados Ofícios divinos, sejam 
acrescentadas ao canto Eclesiástico simples algumas consonâncias que ressaltem a 
melodia, a saber, oitavas, quintas, quartas e coisas desse tipo: de tal modo, porém, 
que a integridade desse mesmo canto permaneça ilibada, e nada com isso seja tirado 
da musica bem delineada, sobretudo quando tais consonâncias acariciem o ouvido, 
provoquem a devoção e não deixem entorpecer os ânimos dos que salmodiam a 
Deus. 
 

Com base no que vimos até então, precisamos analisar do que se trata essa música 

que João XXII está, aproveitando-se da bula, para oficializar. O papa deixa claro que a música 

que aceita em algumas ocasiões deveria estar subordinada ao canto tradicional, à melodia 

tradicional da Igreja, ou seja, cumprir a função que a tradição atribuiu à música: “sobretudo 

quando tais consonâncias acariciem o ouvido, provoquem a devoção e não deixem entorpecer 

os ânimos dos que salmodiam a Deus.” Ela deveria ser um adorno à melodia do cantochão, 

deveria atribuir a ele a solenidade que cada festa demandava: “algumas consonâncias que 

ressaltem a melodia”. É válido ressaltar que cada festa tinha também uma função de marcação 

do tempo da Igreja. Ao ouvir determinada música com determinados adornos e solenidades, 

associava-se esta a um ciclo que se iniciava. Ao perder seu repertório, a Igreja perdia o 

monopólio da contagem do tempo, o que já vinha ocorrendo em ambiente externo, desde a 

ascensão da classe mercantil, conforme tratamos no capítulo sobre os mercadores e a 

mudança na forma de marcação e do trato do tempo. 

A música, ao funcionar como um elemento que atribui solenidade ao culto, 
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colaborava com esta função, mas ao se emancipar a ponto de ganhar maior importância ou até 

a excluir as melodias do cantochão, passava a representar um perigo. Portanto, ao se referir à 

esta música que está sendo admitida o papa diz que “a integridade desse mesmo canto 

permaneça ilibada, e nada com isso seja tirado da musica bem delineada”: “Temos assim que 

a polifonia se deveria subordinar à clara percepção de uma melodia de cantochão completa e 

intocada, ideal que era difícil conciliar com a especulação mensural da época.” (FERREIRA, 

2003) 

Ao notarmos algumas características da Ars Nova, teremos noção clara do quanto ela 

divergia da música que o papa requeria: 

 

Na Ars Nova, os compositores abandonaram a antiga forma de apresentação do cantus 
firmus, optando pela melodia acompanhada. A harmonia admitiu a presença dos intervalos de 
terça e sexta, embora os pontos de consonância continuassem a ser as quartas, quintas e 
oitavas. O ritmo avançou na direção do uso de síncopes, com o deslocamento do acento 
métrico do tempo forte, o que acarretou grande complexidade da estrutura rítmica 
(FREDERICO, 1998) 
 

Notamos, ao longo da Bula, críticas diretas ao Hoquetus, ao Descanto e ao Moteto. O 

Hoquetus e o Descanto podem ser considerados elementos ligados aos primórdios da 

polifonia propriamente dita. Conforme citamos, no Descanto, pela primeira vez as melodias 

deixam de ser paralelas, no Hoquetus há interrupções na melodia, característica que é 

criticada ao longo do texto papal. Em relação ao moteto, elementos como a intertextualidade, 

a perda do status do cantochão, a coexistência de textos em línguas vulgares e vários outros 

elementos são duramente criticadas:  

 

João XXII estava disposto em 1323 a admitir um estilo considerado ofensivo duzentos anos 
antes, ao mesmo tempo que a proibir um estilo musicalmente mais autônomo. A questão é 
evidentemente, que tudo o que pareça novo é portanto perturbador, por sua novidade chama 
a atenção por si mesmo, e portanto é considerado um desvio do culto da Igreja (RAYNOR, 
1986, p. 49). 
 

Para exemplificarmos que tipo de raciocínio tinha o alto clero ao emitir a bula, 

podemos utilizar um exemplo da maneira como eram tratados os movimentos heréticos no 

século XIII. Mesmo havendo um espaço de tempo considerável, o raciocínio pode nos servir 

como meio de elucidação: 

 

[...] em contraste com o desenvolvimento de medidas de repressão legais e externas, 
encontramos também outro procedimento diretamente inspirado pelos ideais espirituais do 
movimento reformador, o qual tratava de fazer frente em seu próprio terreno às demandas 
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dos movimentos laicos dissidentes. Os papas reconheceram que os propósitos essenciais 
destes movimentos – especialmente a intenção de levar uma vida de pobreza e perfeição 
evangélica fora de uma ordem monástica – eram em princípio ortodoxos e tentaram desde o 
princípio distinguir entre os grupos que rechaçavam o sacerdócio e os sacramentos da Igreja 
e aqueles que desejavam cumprir sua vocação dentro do ornamento hierárquico eclesiástico. 
(DAWSON, 1997 p. 441 – tradução livre) 
 

Ou seja, não se tratava de banir o novo simplesmente, mas o que representava a 

recusa aos elementos litúrgicos da Igreja. Na visão da Igreja, a música polifônica quando 

adquire características que tornam sua convivência incompatível com a tradição, deve ser 

excluída, mas se estiver em condições de conciliação, ou até de subordinação, eventualmente, 

pode ser mantida. Dentro dessa concepção, podemos dizer que “nem o Organum em sua 

forma antiga, que mantinha a integridade do canto do tenor, nem o moteto em seus 

primórdios, cujo texto latino era meramente uma elaboração teórica do texto do tenor, teriam 

sido prescritas no pontificado do Papa João [XXII].” (WRIGHT, 1992, p. 347) 

Possivelmente, o que o papa proibia eram: 

 

Missas no estilo mais novo com uma multiplicidade de valores de notas, assim como motetos 
com esta característica, especialmente aqueles incorporando textos vernáculos, seriam 
excluídas. Similarmente, uma restrição foi dirigida contra o recurso do Hoqueto e, por 
extensão, contra a técnica de melodia rítmica do isorrítmo* o qual requeria segmentação e 
manipulação do canto eclesiástico. Em suma, a maioria do que era novo na música do século 
XIV estava sob o interdito papal. (WRIGHT, 1992, p. 347) 
 

Com isso, papa João XXII está, de certa forma, oficializando o “Organum de Notre 

Dame”, mesmo em sua forma mais avançada que, conforme citamos, trata-se do conductos, 

pois este, embora praticado há dois séculos aproximadamente, não tinha recebido o aval em 

termos oficiais. Esta forma de composição valorizava os intervalos recomendados pelo papa: 

“oitavas, quintas, quartas e coisas desse tipo” e mantinha outras características que estavam 

entre as recomendadas por ele: 

 

A música do conductos polifônico era escrita a duas, três ou quatro vozes que, como no 
organum, se mantinham dentro de um âmbito bastante restrito, cruzando-se e voltando a 
cruzar-se, e que se organizavam harmonicamente em torno das consonâncias de oitava, 
quarta e quinta. (GROUT; PALISCA, 2007, p.114) 
 

O que o papa estava proibindo parecia ser o que considerava excessos na polifonia à  

medida que excluía os elementos da tradição ou lhes dava uma importância secundária dentro  

                                                           
* Padrões rítmicos que se repetem periodicamente 



105 
 

 

da liturgia. A música de Perótin, por exemplo, e de sua geração, estava sendo indiretamente 

oficializada para determinados momentos: “nos dias festivos, ou nas Missas solenes e nos 

citados Ofícios divinos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSÃO 
 

Obviamente não há como apontar somente um fator que possa ter levado o papa João 

XXII a emitir a bula “Docta Sanctorum Patrum”. Uma decisão como esta, inédita ao longo da 

história da Igreja, já que esta é a primeira bula papal tratando dea música exclusivamente, é 

motivada por uma série de fatores, sem dúvida. Vimos o quanto o canto gregoriano foi 

importante na formação da identidade da Igreja, pois ele possibilitava uma entoação do texto 

religioso diferente da que se praticava fora da liturgia, trazendo uma atmosfera sacra à 

cerimônia, onde qualquer subjetividade tendia a ser repelida, onde se buscava afastar qualquer 

elemento que entrasse em concorrência com a religião de redenção, tal qual citamos diversas 

vezes nas palavras de Max Weber ao longo do trabalho. Vimos o quanto a liturgia, da qual o 

canto era parte importante, foi fundamental para a preservação da Igreja institucional, pois, 

com ela, uma certa unidade era mantida em tempos de dispersão geográfica e cultural, dadas 

as dificuldades sociais e as técnicas rudimentares de comunicação. Vimos que a influência 

grega na construção da tradição teórica do canto litúrgico fazia da música um instrumento 

poderoso de educação, que tinha influência, inclusive, na ordem do estado, na formação dos 

seus integrantes e na ordem cosmológica. 

Pois bem, a “nova escola”, tal como o papa João XXII se refere na bula aos 

praticantes da Ars Nova, trazia em sua música uma ruptura com vários destes conceitos. Ao 

optar por utilizar seu repertório próprio, ou seja, suas composições em detrimento do 

repertório tradicional, ela já gerava uma mudança profunda na liturgia que era agravada, sob o 

ponto de vista do papa, pelo fato de que sua música abolia das composições os conceitos 

musicais que fundamentavam o cantochão, portanto, excluía da missa a tradição musical que 

havia colaborado com a formação identitária da Igreja.  

A métrica das melodias da Ars Nova era autônoma em relação ao ritmo dos versos, 

interferindo, portanto, na característica do cantochão que trazia à entoação do texto litúrgico 

uma atmosfera sacra. Trazendo também leituras pessoais, ou seja, subjetivas de cada autor 

que interpretava determinado texto, as composições continham elementos considerados 

mundanos, tais como a alegria, o prazer estético, normalmente entendido como algo que não 

serve à fé pois concorre com a experiência religiosa (vimos isso em Max Weber, ao longo do 

trabalho), o gosto da arte pela arte, as línguas vernáculas e tantos outros que citamos ao longo 

do trabalho, que poderiam, por serem mundanos, dissolver a atmosfera sacra, ou seja, distinta 

que a Igreja preservava em relação ao mundo que existia além de suas paredes. 
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Sendo assim, é possível considerar que, para o papa, esta nova música representava 

uma ameaça à integridade da instituição religiosa, ou pelo menos era sinal dela, já que tantas 

outras invasões do poder temporal se davam: tanto a constante influência dos príncipes nas 

decisões internas da Igreja, da qual o período do papado em Avinhão é um exemplo, como a 

influência do pensamento científico que surgia nas universidades, bem como o mercantilismo 

com suas revisões morais e comportamentais, conforme vimos no capítulo sobre os 

mercadores, entre outras.  

Se levarmos em conta que o papa tinha em mente as concepções de poderes musicais 

herdadas da cultura grega, podemos dizer que esta nova música, a seu ver, poderia interferir 

na formação moral dos integrantes da Igreja, poderia ser o canal que possibilitasse a invasão 

do temporal dentro do espiritual, do novo dentro do tradicional, poderia alterar a ordem do 

estado e também a ordem cosmológica e não cumpriria a função desejada pela Igreja: 

provocar a devoção e não deixar entorpecer os ânimos dos que salmodiam a Deus, conforme 

mencionado na bula.  

Esta nova música também trazia consigo uma nova cultura de escrita musical que 

escondia uma técnica restrita a um pequeno número de músicos. Com isso, a Igreja ficava sob 

a dependência de uma classe social que se fortalecia, a dos músicos profissionais, e punha em 

jogo o seu monopólio do magistério há muito ameaçado pelas universidades não só na 

questão musical, mas também na filosófica e outras mais. Pois para compor o repertório para 

as missas e para ensinar novos integrantes de corais e compositores seria necessário depender 

de músicos, que, ainda que fossem membros da Igreja, há muito se viam como classe social e 

buscavam firmar-se como tal. 

De fato, trata-se de um período em que havia uma forte demanda para que o poder de 

atuação da Igreja no conjunto da sociedade, pelo menos em seu âmbito temporal, fosse 

diminuído ou até extinto para os mais extremistas. Diferentemente de quando os imperadores, 

ainda que dividindo o poder com os papas, ficavam inferiorizados em relação a eles por 

deterem o poder temporal, menos valorizado do que o espiritual, conforme mostramos no 

primeiro capítulo deste trabalho, havia no século XIV um processo de valorização crescente 

do poder temporal em relação ao espiritual. Ao tentarem restringir o poder papal ao poder 

espiritual, os agentes sociais de então já diminuíam em muito a relevância dos papas no 

cotidiano do conjunto da sociedade. Além disso, havia ainda a tentativa de ingerências desses 

agentes sociais laicos nas decisões da Igreja, principalmente por parte do principado francês 

neste período. 
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Como não se trata de um período onde o sentimento anti-religioso era cultivado, tal 

qual vai se dar no iluminismo alguns séculos mais tarde, havia demanda por novos tipos de 

manifestações religiosas, conforme vimos ao longo do trabalho. Havia um desejo de participar 

ativamente das cerimônias, não mais de forma passiva como se dava desde a Reforma 

Gregoriana no século VII. Havia desejo de expressão individual, dado o caminho que a 

sociedade tomava. Entre as várias manifestações deste desejo de expressão, podemos citar 

Mestre Eckhart e as ordens franciscanas que, assim como a música da “nova escola”, também 

foram alvos de bulas do papa João XXII. 

Somando-se a demanda por autonomia das classes sociais em ascensão e o desejo de 

novas formas de expressão religiosa, temos um processo que, para o papado, significava uma 

ameaça ao que, no primeiro capítulo, denominamos projeto de hegemonia papal. 

Esses são alguns dos elementos sobre os quais o papa tenta arbitrar durante seu 

pontificado. A bula “Docta Sanctorum Patrum” é clara quanto à regulamentação do canto 

dentro de um ambiente restrito: “nos Ofícios das laudes divinas, que são oferecidas em 

obséquio de serviço devido”. Não há menção que denote intenção de fazer uma prescrição 

para a prática social fora da Igreja. Muito provavelmente isso se deva ao desgaste que a 

imagem de seu clero sofria na sociedade, pois esta atitude de regulamentar somente a música 

dentro de seu âmbito não fora sempre assim: “A Igreja romana não era hostil apenas ao uso de 

instrumentos na igreja; era hostil a todo o instrumento musical; procurava destruir toda a 

geração de artistas ambulantes que divertiam o público e tudo fez para impedir a música e 

dança seculares. (RAYNOR, 1986, p. 34) 

Conforme vimos, recursos rígidos tais quais a excomunhão já não mais tinham efeito 

sobre a sociedade e o Papa Bonifácio VIII tinha sido exemplo disso quando se confrontou 

com o rei Felipe, o Belo.  

Sob esse viés, a bula parece ser um documento que visa preservar a Igreja da invasão 

das novidades promovidas e praticadas pelos agentes sociais em ascensão: 

 

Os coros cresciam em tamanho graças às doações de homens enriquecidos no comércio, e 
tanto meninos como adultos podiam não só cantar polifonia mas lê-la fluentemente na difícil 
notação da Idade Média superior; Havia entre eles, impressionante número de compositores, 
pois parece que absorver a mente da criança em música e sua prática, não é apenas ministrar-
lhe sólidos fundamentos técnicos, mas também estimular as tendências criativas que ele 
possua. (RAYNOR, 1986, p. 50) 
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Ela pretendia também regulamentar as práticas dos membros da Igreja que eram 

simpáticos a estas novidades. Quanto a este último item, o parágrafo dedicado às punições nos 

dá indicações, pois somente membros da Igreja se enquadram nelas.  

Ainda assim, notamos que o papa não pretende extinguir completamente a polifonia. 

Ele abre uma exceção para que ela seja praticada quando: “a integridade desse mesmo canto 

[cantochão] permaneça ilibada, e nada com isso seja tirado da musica bem delineada, 

sobretudo quando tais consonâncias acariciem o ouvido, provoquem a devoção e não deixem 

entorpecer os ânimos dos que salmodiam a Deus”.  

Esta forma de polifonia poupada do interdito, conforme vimos, trata-se, 

provavelmente, do que passou a ser chamado de ars antiqua. Suas características têm relações 

com conceitos do organum de Notre Dame como o uso de intervalos aceitos como 

consonantes, como a não superação frequente de intervalos de oitavas, entre outras. Esta 

concessão parece ser o reconhecimento de que certo tipo de polifonia atendia a uma 

funcionalidade: marcar a solenidade do culto; e, ao mesmo tempo, pode ser uma forma de não 

contrariar totalmente àqueles que eram a favor da música polifônica na Igreja. 

Uma vez que a Ars Nova era inconciliável com a tradição e não mais podia exercer a 

funcionalidade que o canto gregoriano exercia, nem se limitava a adornar o canto tradicional, 

ela representava uma ruptura inédita da música com a liturgia desde que o repertório 

gregoriano se consolidou. Na visão do papa isso poderia significar uma dissolução entre 

liturgia e música, o que, se considerarmos a importância que a música tinha na cerimônia, 

mostra-nos o quanto isso era representava uma ameaça em sua visão. Talvez por isso 

tenhamos tido, conforme já citamos, uma medida reconhecidamente inédita tomada por um 

papa emitindo uma bula com tamanha solenidade para regular as práticas musicais na Igreja: 

“[...] o decreto ultra-pessoal de João [XXII] é a primeira proclamação papal a lidar 

exclusivamente com música” (WRIGHT, 1992, p. 346) 

Trata-se de uma intervenção na música com intuito de preservar a liturgia e tudo o 

que ela representava para a Igreja, seja ao longo da história, e principalmente para aquele 

momento de crise: “Formulado abstratamente, o objetivo racional da religião redentora tem 

sido assegurar ao que é salvo um estado sagrado, e com isso o hábito que garante a salvação” 

(WEBER, 1985, p. 240), além de preservá-la na liturgia, uma vez que não tendo a 

funcionalidade desejada pela Igreja, a Ars Nova acabaria por dissociar a música da liturgia, 

conforme recém citamos, na visão do papa. 

Portanto, não parece haver no interdito à música da Ars Nova uma atitude que se 

baseie em critério de ordem musical diretamente. Embora haja menções de ordem estética e 
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técnica feitas pelo papa ao longo da bula, elas têm sempre sua argumentação baseada na perda 

da funcionalidade, a qual a Ars Nova representa.  

O surgimento da polifonia musical e sua relação com o clero encontra paralelos com 

a relação deste com outros agentes sociais que ascenderam na sociedade contemporaneamente 

com o canto polifônico. Ele surgiu em um momento de crise na Igreja em que esta procurava 

se conciliar com elementos em ascensão na sociedade para buscar fugir de antigos modelos, 

ou seja, na transição do feudalismo rural para o início de uma ordem mercantil e urbana, e 

representava de fato essa nova ordem, colaborando, portanto, para que a Igreja se aproximasse 

dela. Suas inovações foram possibilitadas pelo mecenato dos príncipes, sua evolução técnica 

foi incentivada nas universidades que modificaram os conceitos de magistério e se 

transformaram em centros estimuladores de inovações intelectuais, e pela relação que a Igreja 

tinha com estes e outros agentes sociais em ascensão, em que prevaleciam interesses mútuos e 

se configurava um certo equilíbrio de forças diante de uma sociedade próspera.  

O canto polifônico foi aceito enquanto manteve características da tradição religiosa 

como seu principal elemento constitutivo e se conciliou ou, até mesmo, subordinou a ela. 

Tinha interesse na estrutura da Igreja que lhe possibilitava desenvolvimento e retribuía com 

uma modernidade que servia ao projeto de hegemonia do clero. A ruptura que a música 

polifônica tem com a tradição do canto na liturgia é, em parte, reflexo da crise social em uma 

sociedade cujas forças não mais estão em equilíbrio e dos caminhos pelos quais muitos 

agentes sociais seguiam então, reivindicando autonomia em relação a conceitos religiosos que 

formavam obstáculos nos rumos que tomavam. Os agentes sociais não mais viam na aliança 

com o clero benefícios que de fato compensassem as privações exigidas pela Igreja. Ao 

mesmo tempo é reflexo da demanda por novas formas de expressão religiosa, estas também 

demandando autonomia das práticas defendidas pelo alto clero e ligadas à tradição.  

Ao tomar este caminho, a música possibilitava às pessoas o acesso a uma forma de 

arte que tinha tais características, a temporalidade da sociedade e a demanda por outras 

formas de expressão religiosa e a bula de “Docta Sanctorum Patrum” é uma tentativa de coibir 

isto, dentro do ambiente clerical, por meio da lei.  

A reforma pretendida por João XXII procurava manter uma tradição dentro da Igreja 

que lhe serviu como fator de resistência e de expansão ao longo de, aproximadamente, sete 

séculos anteriores quando Gregório Magno começou a construí-la – por isso a menção a 

Boécio durante a bula. No entanto, o momento já era outro e a Igreja não detinha mais o 

monopólio da escrita e do magistério que a aproximou de Carlos Magno e dos reis. Mesmo o 
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monopólio do clero sobre as práticas religiosas já não mais era aceito diante do desejo das 

pessoas por uma postura mais ativa durante o culto.  

As reformas ocorridas durante os pontificados de Gregório Magno e Gregório VII 

têm como um de seus focos controlar a influência que o poder temporal exercia nas decisões 

internas da Igreja e aconteceram em um ambiente onde o monopólio desta em relação a vários 

aspectos necessários à sociedade a permitiu se contrapor às práticas cotidianas do povo, além 

de impor a todos o que considerava devido. Já a reforma tentada por João XXII se dá com o 

mesmo foco, porém em outro contexto, onde o que antes era monopólio da Igreja já estava 

disponível a outros agentes sociais. Portanto, a contraposição clerical não mais era motivo de 

extermínio das práticas.  

Temos um exemplo do mencionado acima ao considerar a situação do compositor: 

Ainda que não pudesse compor a polifonia para a Igreja, eles poderiam fazê-lo para os 

príncipes ou mesmo para os mercadores, o que, de fato aconteceu. 

 

Tanto na França quanto na Itália do século XIV, a música secular ocupava a maior parte da 
atenção dos compositores. Isto é talvez o resultado da famosa bula do papa João XXII, 
emitida no ano de 1345/5 (não 1322) em Avinhão, banindo do serviço da igreja não apenas a 
adição do moteto ou de partes de triplum ao cantochão, mas praticamente todos os tipos de 
polifonia. (REESE, 1942, p. 357)   
 

Diante deste quadro de fragilidade da Igreja, a bula acabou por não ter causado 

nenhum impacto tão relevante mesmo dentro da liturgia:  

 

Parece muito claro, no entanto, que está bula não atingiu seus fins sobre uma área abrangente 
e que alguns historiadores exageraram imensamente sua influência. Compositores 
continuaram a escrever música polifônica para uso litúrgico. Mas o edito pode ter atuado 
como um freio parcial se não completo, deste modo desviando o fluxo principal de criação 
musical para os canais seculares. (REESE, 1942, p. 357) 
 

Há de se considerar que, ao diminuir a importância histórica da bula, o autor da 

citação acima (Reese) está se referindo à sua interferência nos rumos que a música polifônica 

tomava. De fato, a importância da emissão da bula sob este aspecto parece ser mínima. 

Talvez, para os rumos da música, se restrinja a pouco mais do que ter acelerado o processo de 

secularização pela qual a criação musical passava. Sua importância histórica se encontra no 

fato de que ela é a primeira intervenção de um papa falando exclusivamente de música e pelo 

fato de que ela vai ser a ancestral de inúmeras encíclicas falando de música que surgirão ao 

longo do tempo, entre elas a encíclica Motu Proprio do papa Pio X (1903). E também pelo 

fato de que tanto os motivos que levaram à sua emissão quanto os que levaram ao seu 
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fracasso nos ajudam a construir uma imagem de como se dava o quadro social de então, o 

quanto o clero estava fragilizado diante sociedade e mesmo internamente, uma vez que seu 

decreto repleto de solenidade parece ter passado quase despercebido na época. 
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