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RESUMO 

 

 

 Johannes Heinrich Alsted (1588-1638), um estudioso calvinista de Hesse, 

situado no então Sacro Império Germânico, é o reconhecido autor de Encyclopaedia 

Septem Tomis Reserata.  

 Em função do peculiar contexto histórico em que se desenvolveu sua vida e sua 

obra, foi discípulo de importantes teólogos, filósofos, linguistas e matemáticos da rede 

germânico-calvinista da época. 

 Apesar disso, para a construção de um método próprio de abordar o saber de 

modo sistemático, tomou como suas principais fontes obras aristotélicas, assim como as 

de Raimundo Lullio e de Petrus Ramus. Tendo a pedagogia como sua meta principal, o 

método desenvolvido por Alsted visava facilitar o aprendizado e, para tanto, valeu-se do 

conceito de enciclopédia. 

 O presente estudo busca analisar as múltiplas fontes utilizadas por Alsted na 

elaboração da sua própria “árvore do conhecimento”, assim como os princípios 

epistêmicos e metodológicos que subjazem esse projeto, o qual culmina na célebre 

Encyclopaedia. Destaque especial foi dado à música, enquanto estudo de caso, de 

maneira a compreender melhor tanto a estrutura interna, quanto as motivações histórico-

científicas dessa obra magna.  

 

 

Palavras-chave: História da Ciência; Johann Heinrich Alsted; Enciclopédias; 

Pedagogia; Música; Renascença Germânica. 

  



ABSTRACT 

 

 

 Johannes Heinrich Alsted (1588-1638), a Calvinist scholar from Hesse, which at 

that time was a part of the Holy Roman Empire was the reputed author of 

Encyclopaedia Septem Tomis Reserata.  

 Due to the singular historical context within which his life and works developed, 

he was taught by several important theologians, philosophers, linguists and 

mathematicians belonging with the German-Calvinist contemporary network. 

 Nevertheless, he appealed to the Aristotelian tradition, Raymond Lull and Petrus 

Ramus as main sources to build his own method for a systematic approach to 

knowledge. Since his main concern was with pedagogy, Alsted’s method sought to 

make learning easier, and for this purpose he appealed to the concept of encyclopedia. 

 The present study analyzes the multiple sources employed by Alsted to elaborate 

a “Tree of Knowledge” of his own, and the fundamental epistemic and methodological 

principles that underpin a project that culminated in the renowned Encyclopaedia. 

Special attention was paid to the section on music taken as study case, in  order to 

understand better the internal structure as well as the historical-scientifically 

determinants of this extraordinary work. 

 

 

Key words: History of Science; Johann Heinrich Alsted; Encyclopedias; Pedagogy; 

Music; German Renaissance. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A organização do saber tem sido uma forte preocupação para os estudiosos 

desde tempos remotos – cabe lembrar, para citar apenas um exemplo, a célebre História 

Natural, de Plínio (século I E.C.) – até os nossos dias.
1
 

 Um foco importante na formulação dos diversos modelos propostos para as 

chamadas “Árvores do Conhecimento” tem relação direta com a educação.
2
 Esse foi o 

contexto para o surgimento do conceito de “enciclopédia” já na Antiguidade Clássica e, 

mais particularmente, a partir do século XV, como ramificação do Humanismo. 

Reflexos dessa configuração humanista ainda se fazem notar ao longo da primeira 

modernidade, inclusive no tocante à organização da, então nascente, ciência moderna 

que se tornaria característica do período.
3
 

 Esse período foi também caracterizado por um evento de proporções colossais, a 

saber, o cisma do cristianismo ocidental, conhecido como a Reforma. Lembrando, 

sucintamente, que uma das teses fundamentais desse movimento dispensava a 

intermediação sacerdotal no acesso à literatura sagrada, assim como estabelecia a 

participação de cada fiel em ações destinadas a assegurar a sua salvação pessoal. A 

consequência foi um movimento de interesse na educação global, destinado não apenas 

ao meio acadêmico ou religioso, mas a toda população. 

 Nesse sentido, a totalidade do conhecimento humano disponível precisava ser 

comunicado, o que, naturalmente, exigia técnicas apropriadas para a memorização e a 

organização do conhecimento, já que aquelas transmitidas desde a época de Aristóteles 

(século IV a.E.C), complicadas pelos diversos Aristotelismos formulados ao longo de 

um milênio, mostravam-se insuficientes, sob todo e qualquer enfoque. Os eruditos 

reformistas, portanto, não pouparam esforços na procura de técnicas adequadas para a 

realização de seu objetivo, as quais foram atualizadas e reformuladas de diversas 

maneiras. 

 Entre diversos projetos, um que procurou associar fontes aristotélicas a técnicas 

de memorização e combinatória, assim como ao o conceito de “enciclopédia”, foi um 

                                                        
1
 Vide Souza. “Ciências de interface: problemas, desafios e estudo de caso.” e as fontes lá citadas. 

2
 Vide Alfonso-Goldfarb, “As derivações enciclopédicas no hermetismo medieval e seus vestígios na 

ciência do seiscentos”, 21-39. 

3
 Vide Vogelgsang, “Zum Begriff ´Enzyklopädie´”, 15-24. 
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dos mais bem sucedidos. Referimo-nos aqui, em especial, à Enciclopédia de 1630, 

composta por Johann Heinrich Alsted (1588-1638), cuja reputação fez estudiosos de 

então e de hoje qualificá-lo como um dos mais importantes, senão o mais importante, 

enciclopedistas de todos os tempos.
4
 

 A fim de aprofundar a compreensão dos possíveis motivos que tornaram esta 

obra – certamente, monumental – tão reputada, escolhemos como estudo de caso a 

análise que Alsted fez da disciplina musical e o lugar que lhe atribuiu na “Árvore do 

Conhecimento”. Nesse contexto, deve-se observar que ninguém menos que John 

Birchensha (c. 1605-1681)
5
 traduziu a seção destinada à música da Enciclopédia de 

Alsted, por considerar que foi este quem “fez entender ao músico por que precisa de 

matemática [...] (pois) as regras necessárias para compor dependem dos princípios 

matemáticos da música”.
6
 De fato, como observaremos no presente estudo, a mathesis 

ocupa um lugar central no pensamento de Alsted. 

 Para dar conta deste complexo desenvolvimento, o Capítulo 1 está dedicado às 

múltiplas fontes utilizadas por Alsted na elaboração da sua própria “Árvore do 

Conhecimento”. Já o Capítulo 2 aborda os princípios epistemológicos e metodológicos 

subjacentes à elaboração da Enciclopédia, em particular, do ponto de vista da 

organização do saber no contexto da pedagogia calvinista, para concluir com o lócus 

atribuído, na Enciclopédia, à música. Finalmente, o Capítulo 3 apresenta uma análise 

aprofundada dos conceitos musicais esclarecidos por Alsted na seção sobre a música da 

Enciclopédia, tanto da perspectiva de sua inserção numa tradição milenar de estudos e 

ensino da música como disciplina formal, quanto do ponto de vista epistêmico. Para 

fundamentar melhor nosso estudo, foram ainda agregadas traduções de partes dos 

originais em latim da obra de Alsted, que não haviam sido traduzidas em língua 

moderna. 

 O presente estudo foi realizado de acordo com as propostas metodológicas 

assumidas e aprimoradas pelos pesquisadores do Centro Simão Mathias de Estudos em 

História da Ciência (CESIMA), da PUC-SP que, sucintamente, visam identificar 

                                                        
4
 Maas, “Encyclopaedia by Alsted”, 573-575; Yeo “Lost Encylopedias”, 47-68; Gouk, Music, Science 

and Natural Magic, 75. 

5
 O músico mais respeitado pelos primeiros Fellows da Royal Society, incluindo Henry Oldenburg, foi, 

assim, o único músico a participar em reuniões dessa sociedade no século XVII, o que fez, pelo menos, 

em oito ocasiões, como revelam as Minutas entre 1662 e 1676. Vide Field & Wardhaugh, orgs., Writings 

on Music; e Miller, “John Birchensha and the Early Royal Society”, 68-70. 

6
 Birchensha, “Dedicatory Epistle” and “Preface”. Apud Field & Wardhaugh, Writings on Music, 80-81. 
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continuidades e permanências no itinerário histórico dos conceitos científicos, em estrita 

correlação com o contexto correspondente. De modo que, de acordo com esta 

abordagem, os objetos de estudo próprios à História da Ciência se referem a três esferas 

superpostas de estudos, a saber, uma histórico-contextual, outra epistemológica, e a 

terceira, historiográfica.
7
 

 

 

                                                        
7
 Vide Alfonso-Goldfarb, “Centenário Simão Mathias”, 5-9. 
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CAPÍTULO 1 – ALSTED EM CONTEXTO 

 

 

 “Atira-te ao trabalho e torna-te escriba, porque então serás 

guia dos homens.” (De um papiro egípcio) 

 

É lugar comum, na literatura especializada, afirmar que os fundamentos 

epistêmicos e metodológicos do pensamento de Alsted – pensamento este que 

desembocaria em seu projeto enciclopedista – têm uma raiz tríplice formada: pelo 

Ramismo, adquirido em Herborn, pelos elementos herméticos e neoplatônicos 

(especialmente da variante lullista), adquiridos em Marburgo,
8
 e pelo Aristotelismo 

“modificado”, originário de Heidelberg. Aos olhos do leitor moderno, essa parece ser 

uma mistura eclética, senão arbitrária, de tradições. A essa situação já complexa, deve 

acrescentar-se ainda a presença explícita de elementos milenaristas na obra de Alsted.
9
 

 Para elucidar essas questões, neste capítulo tentaremos desenhar o contexto em 

que está inserida a obra de Alsted. De acordo com a metodologia de trabalho 

desenvolvida pelo Centro Simão Mathias de Estudo em História da Ciência (CESIMA), 

a primeira etapa consistirá em abordar os aspectos históricos de modo concêntrico, 

desde os mais gerais aos mais específicos, procurando, ao mesmo tempo, identificar 

possíveis operadores de mudanças.
10

 

  

 

1.1. A Alemanha nos tempos de Alsted 

 

 Johann Heinrich Alsted,
11

 também conhecido como Johannes Henricus 

Alstedius, nasceu em 1588, em Ballersbach, no condado (landgraviato) de Hesse,
12

 e 

                                                 
8
 Vide, por exemplo, Stuckrad, Locations of Knowledge, 182. 

9
 Milenarismo: em sentido amplo, crença em ciclos de mil anos de mudanças profundas; em sentido 

estrito, também chamado de quilianismo (de grego, mil), é uma crença cristã no reinado de Jesus Cristo 

depois de sua segunda visita por mil anos até o Juízo Final. Catholic Encyclopedia, s.vv. “Millenium and 

Millenarianism”. Consultado em: http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=7990.  

10
 Sobre a metodologia de pesquisa aqui adotada, vide Alfonso-Goldfarb, “Centenário Simão Mathias”; 

Alfonso-Goldfarb, Ferraz, & Rattansi, “Recovery of Lost Papers”; Waisse, “Backstage da Pesquisa”; 

Alfonso-Goldfarb, & Waisse, “Orígenes de la Ciencia Moderna”. 

11
 Todos os dados biográficos de Alsted neste capítulo foram tomados de Hotson, Johann Heinrich 

Alsted; e de Gillispie, Dictionary of Scientific Biography, s.v. “Johann Heinrich Alsted”. 
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faleceu em 1638, em Weissenburg, Transilvânia (atualmente Alba Iulia), Romênia. Na 

época, o landgraviato de Hesse era um dentre os múltiplos estados do Sacro Império 

Romano Germânico,
13

 (Fig. 1), cuja origem se dá a partir do desmembramento do 

Império Carolíngio.
14

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Sacro Império, nos dizeres irônicos de Voltaire, nunca teria sido um 

“Império”, tampouco “Sacro” ou “Romano”. Para o que interessa aos fins de nossa 

                                                                                                                                               
12

 Hesse-Kassel surge em 1567, quando morre o conde (landgrave) de Hesse e o território é dividido entre 

seus quatro filhos. 

13
 Heiliges Römisches Reich teutscher Nation, literalmente, Sacro Império Romano da Nação Alemã, 

termo surgido no final do século XV e oficializado formalmente em 1512. Vide Wilson, Holy Roman 

Empire, 1-17. De acordo com Hahn, o termo teutsch (hoje deutsch) deriva do termo franco theodisk o 

qual significa “aquele que não fala latim”. Cabe lembrar que esse sentido é conservado no italiano 

hodierno, tedesco. Hahn, German Thought and Culture, 1-26. 

14
 No final do século VIII, Carlos Magno estendeu seu reino desde a França atual até grande parte da 

Europa Central. Sua aliança com o papa fez surgir a ideia de que estava sendo reconstruído o Império 

Romano do Ocidente, de modo que começaram a circular os qualificativos de “sacro” e de “romano”. 

Coroado em Roma pelo papa, no dia de Natal de 800, o sonho duraria apenas 14 anos, até a morte de 

Carlos Magno, quando o Império se dividiu em Império Médio e Reinos Francos do Oeste e do Leste. 

Este último daria lugar ao Sacro Império Romano Germânico que, em comparação com o Oeste, havia 

sofrido menor influência romana e que era habitado por tribos germânicas as quais  impuseram um caráter 

particular à região, como será visto ao longo deste capítulo. Para maiores detalhes sobre a origem do 

Sacro Império, vide o texto de Hahn acima referenciado.  

Fig. 1: Mapa do Império Germânico à época de Alsted. Em 

destaque, as regiões de Palatinado e Hesse-Kassel. 
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discussão, deve ser observado que, de fato, nunca existiu uma definição política formal. 

Nunca houve fronteiras definidas, nem uma capital. Não havia uma língua uniforme, e 

muitos germânicos étnicos residiam fora dos territórios imperiais, que correspondiam à 

Alemanha, à Áustria, à Holanda, à Bélgica, a Luxemburgo e à Suíça hodiernas e à 

antiga Boêmia, com suas regiões subordinadas: Moravia, Lusácia e Silésia (hoje 

República Tcheca, Eslováquia e parte da Polônia), Alsácia, Lorena e o norte da Itália.  

Ao longo de toda sua história, até sua dissolução em 1806, em consequência da 

derrota perante Napoleão, o Sacro Império foi constituído por inúmeros estados 

territoriais semiautônomos, tanto laicos quanto religiosos. O imperador detinha o poder 

apenas de suas posses dinásticas, que eram transmitidas hereditariamente. Por outro 

lado, o cargo de Imperador não era hereditário, mas eletivo, de acordo com a tradição 

das tribos germânicas já desde o início na Idade Média.
15

 Como veremos, o fato de 

haver, no século XVI, uma longa sucessão de imperadores Habsburgo foi um dos 

motivos diretos que desencadearam a Guerra dos Trinta Anos – o pano de fundo para as 

ideias milenaristas de Alsted e a responsável direta por sua mudança para a 

Transilvânia. 

Como mencionado, esses estados eram semissoberanos e mantinham com o 

Imperador um relacionamento feudal de vassalagem. No entanto, dentro das próprias 

fronteiras, cada senhor tinha autoridade absoluta nas questões políticas, administrativas, 

jurídicas e, eventualmente, depois da Reforma, também religiosas, num sistema 

conhecido como “Liberdades Germânicas”. Na hierarquia imperial, o degrau 

imediatamente inferior ao do Imperador era ocupado pelos sete Eleitores: três 

eclesiásticos (os arcebispos de Mainz, Colônia e Trier) e quatro seculares (o rei da 

Boêmia, o duque da Saxônia, o margrave de Brandemburgo e o conde do Palatinado).
16

 

Seguiam-nos os demais príncipes imperiais, que governavam territórios de tamanhos 

diversos e participavam da legislatura imperial, ou dieta.
17

 

Esse delicado equilíbrio entre autonomia local, a qual nunca parecia suficiente 

aos senhores feudais, e as aspirações imperiais, especialmente no período Habsburgo, 

                                                 
15

 A escolha do Imperador era realizada pelos líderes das tribos germânicas da Francônia, Saxônia, 

Suábia, Baviera e Lotaríngia, assim como pelos arcebispos de Mainz e de Colônia, que posteriormente se 

tornariam os sete Eleitores, vide nota seguinte. A função do Imperador não era governamental nem 

administrativa, mas consistia basicamente em disseminar a fé cristã, preservar a paz e combater os 

inimigos do Cristianismo, cf. Hahn, 8. 

16
 Também o cargo de rei da Boêmia era eletivo e, como indicado na nota abaixo, sua escolha, em 1618, 

foi a causa direta da Guerra dos Trinta Anos. 

17
 Cf. Helfferich, Thirty Years War, x-xiii. 
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foi fonte de conflito ao longo de toda a existência do Sacro Império. Esta situação 

instável se agravou com a Reforma impulsionada por Martinho Lutero (1483-1546) a 

partir de 1517. Os territórios foram divididos entre aqueles que se mantinham fiéis a 

Roma e aqueles que subscreveram às novas ideias protestantes, deflagrando-se conflitos 

violentos. Esses embates teriam fim apenas em 1555, com a chamada Paz de 

Augsburgo, quando o Imperador germânico (Carlos V de Habsburgo, católico) concede 

uma série de privilégios aos príncipes luteranos, a saber: os governantes dos 225 estados 

alemães seriam livres para escolher a religião (romana ou luterana) de seu território, 

assim como para impô-la ao seu povo, sob o princípio cuius regio, ejus religio (de 

acordo com sua região, sua religião); os luteranos residentes em estados eclesiásticos 

(controlados por bispos católicos) ficariam livres para praticarem sua religião; os 

luteranos poderiam conservar os territórios que houvessem tomado da Igreja católica, 

embora, em contrapartida, os príncipes eclesiásticos que se convertessem ao 

Luteranismo devessem ceder seus territórios.
18

 

No entanto, a Paz de Augsburgo não demorou a manifestar a fraqueza de suas 

bases. Além de não contemplar o calvinismo emergente,
19

 fator de peso, em especial a 

partir da conversão do Palatinado (1561), Hesse (1604) e Brandemburgo (1611),
20

 as 

questões não resolvidas acerca da preponderância dos princípios territoriais sobre os 

religiosos, rapidamente conduziram a um conflito extremamente violento – do qual 

resultaram oito milhões de mortos e a falência econômica das potências envolvidas – 

conhecido como a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), considerado pelos historiadores 

o primeiro conflito paneuropeu.
21

 

                                                 
18

 Fahlbusch, Encyclopedia of Christianity, 3: 479 e 4:601. 

19
 O calvinismo, também conhecido como “Fé Reformada”, é um desdobramento do Protestantismo 

iniciado pelo suíço João Calvino (1509-1564), em Genebra, na década de 1540. À diferença de outras 

denominações cristãs, não apresenta uma hierarquia sacerdotal nem doutrinas centralizadas, mas se baseia 

na devoção, estudos e práticas pessoais. Para resolver questões doutrinárias eram convocados sínodos, 

com caráter fortemente nacional, dentre os quais o mais importante foi o de Dordrecht, em 1619, do qual 

participou Alsted, como descrito em nota abaixo. Sobre o impacto do calvinismo desde a sua origem até o 

século XVII, vide Benedict, Christ’s Churches. 

20
 Helfferich, xv. 

21
 Quanto à historiografia sobre a Guerra dos Trinta Anos, os especialistas se dividem em relação ao seu 

caráter primordialmente local ou paneuropeu, político ou religioso, vide, por exemplo, Helfferich e 

Polisensky, Thirty Years War. Uma reconstrução das diversas interpretações acerca do significado desse 

conflito, desde o período imediatamente posterior a sua conclusão, com a Paz de Westphalia, em 1648, 

pode ser realizada através da análise dos trabalhos de Wilson, Thirty Years War, (historiografia alemã no 

século XIX) e Polisensky (historiografia inglesa do século XX). 
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Como mencionado anteriormente (cf. Nota 9), o estopim desta contenda teria 

sido a sucessão do rei da Boêmia. Em linhas breves,
22

 Matthias, arquiduque da Áustria, 

cabeça dos Habsburgos austríacos e imperador do Sacro Império, decidira atacar o 

movimento protestante na Boêmia e simultaneamente reforçar seu próprio poder 

imperial. Para atingir seus objetivos, pretendia forçar os boêmios a escolherem como rei 

o católico Fernando de Estíria (hoje localizada na Áustria). Porém, os boêmios se 

recusaram, arremessando literalmente pela janela os enviados do imperador (evento 

conhecido como a “Defenestração de Praga”), e escolheram como rei Frederico, o 

Eleitor do Palatinado. Para tanto, contaram com o apoio de vários senhores feudais 

protestantes, como Gábor (Gabriel) Bethlem (1580-1629), o príncipe da Transilvânia, 

que também havia iniciado uma revolta anti-Habsburgo, atraindo o apoio do Sultão 

otomano.
23

 

Isso acontecia num momento em que a França estava cercada pelos Habsburgos 

por dois lados (Espanha e Áustria), os Países Baixos estavam envolvidos na 

independência da Espanha, e a Dinamarca e a Suécia se enfrentavam pela supremacia 

no Báltico e ansiavam incorporar áreas do norte do Sacro Império. Já este estava 

desgarrado por uma crise dinástica, devida à longa série de imperadores católicos da 

dinastia Habsburgo.
24

 A Espanha se prontificou a socorrer o Imperador, assim como o 

duque de Baviera, articulador da Liga Católica. Por outro lado, a União Protestante 

abandonou, em 1620, a Boêmia e o Palatinado à própria sorte e, assim, foram 

destruídos. Na época, Alsted lecionava na Academia Calvinista de Herborn, no pequeno 

condado de Nassau-Dillenburg que, limítrofe com o Palatinado, compartilhou seu 

destino político, militar e religioso.
25

 

 

 

                                                 
22

 Vide Lee, Thirty Years War, 1-2.  

23
 Vide Fahlbusch, 3: 497. É este Bethlem quem levará Alsted à Academia Calvinista de Weissenburg. 

24
 Ibid. Para simplificar um conflito tão complexo, que combina aspectos de hegemonia territorial com 

guerras de religião, os historiadores costumam dividir a Guerra dos Trinta Anos em quatro períodos: 

Revolta Boêmia, com a inclusão do Palatinado no conflito; conflito na Dinamarca e no sul da Saxônia; 

Guerra Sueca; e Guerra Sueca e Francesa. Para os fins desta pesquisa, interessa-nos, apenas, o primeiro 

período, que se estende entre 1618 e 1623, porquanto afeta diretamente as vicissitudes biográficas e as 

ideias de Alsted. 

25
 O motivo para o Palatinado ter-se envolvido tão agudamente no conflito pela sucessão boêmia foi o 

fato de o Eleitor, Frederico, ter aceitado o cargo de rei da Boêmia, expondo assim seu território à aliança 

formada pela Liga Católica, a Áustria e a Espanha. Além disso, o Palatinado (cuja capital era Heidelberg) 

foi o centro de irradiação do calvinismo e seu Eleitor era o membro mais proeminente da União 

Protestante (liga defensiva constituída em 1608). Vide Lee, 2. 
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1.2. Alsted: sua vida, seus estudos 

 

Foi nesse contexto que nasceu Alsted, segundo filho de Jacob Alsted (? -1622), 

pastor reformista, e de Rebeca Pincier, filha de outro pastor reformista e irmã de 

Johannes Pincier, humanista e professor de medicina e filosofia na Academia de 

Herborn.
26

 Alsted casou-se com Anna Katherine Rab (1593-1648), filha do editor de 

Herborn, Christoph Rab (Corvinus), que imprimiu muitos de seus trabalhos. A vida de 

Alsted foi notavelmente atribulada, como foi visto, devido a fatores políticos e 

religiosos efervescentes durante todo o período de sua vida. Seu outro tio, Johann 

Ludwig, de Nassau-Hadamar, por exemplo, foi obrigado a se converter ao catolicismo 

por razões políticas. Já sua tia Anna Baum, irmã de sua mãe, foi acusada, julgada, 

condenada e executada por bruxaria em 1629.
27

 

Alsted começou sua formação em Ballersbach e, após os estudos preparatórios 

no Paedagogium ou schola classica, em 1599, cursou a Academia de Herborn, na qual 

ingressou em 1602, quando o Reitor era Johannes Althusius (1557-1638), professor de 

direito.
28

 Em Herborn, Alsted preparou duas dissertações, uma em filosofia, 

supervisionada por Matthias Martinius (1572-1630),
29

 e outra em teologia, 

supervisionada por Johannes Piscator (1546-1625).
30

 

 Herborn estava localizada no pequeno condado de Nassau-Dillenburg e havia 

sido estabelecida pelo conde Johann VI, irmão caçula de William, “o Silencioso”, de 

Nassau-Orange, líder da revolta neerlandesa contra a Espanha. Embora seguisse seu 

irmão do ponto de vista militar, preocupava-se em assegurar a integridade de seu 

pequeno condado e nesse sentido, entre as décadas de 1570 e 1980, desenvolveu um 

programa intensivo de reformas para torná-lo um território sustentável e unido. Ele 

considerava que, para isso, um dos pontos centrais era a educação superior e, por essa 

razão, em 1584, fundou a Academia de Herborn, cuja identidade foi estabelecida por 

                                                 
26

 Hotson, Johann Heinrich Alsted, 55.  

27
 Ibid, 207. 

28
 Cf. Hotson, Althusius foi considerado um dos três principais sustentáculos da filosofia reformista 

tradicional, junto a Otto Casmann e Lambert Daneau. Ibid, 140. 

29
 Martinius é associado a Johannes Piscator. Para mais informações sobre Martinius, vide: McCoy & 

Baker, Fountainhead of Federalism: Heinrich Bullinger and the Covenatal Tradition.  

30
 Piscator era teólogo protestante, milenarista e intérprete da lógica das Escrituras, foi autor de Petrus 

Ramus..., Expositio capitum catechesos religionis Christianae..., Exercitationum Logicarum..., 

Arithmeticae Compendium..., Questiones Rethoricae Tres.... Consultado em: 

www.homepages.udayton.edu.  
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Piscator. O programa propunha atualizar Aristóteles através da sistemática de Ramus, 

com a finalidade pragmática de desenvolver uma pedagogia clara e simples.
31

 Por outro 

lado, em seu início, a Academia de Herborn foi formulada como uma Landesuniversitat 

(universidade territorial) calvinista. E assim, quando os calvinistas deixaram Marburgo 

em 1605 e Heidelberg em 1621, Herborn se tornou a principal instituição calvinista 

germânica de educação superior do século XVII.
32

  

Em 1606, Alsted matriculou-se na Universidade de Marburgo, onde estudou 

com o eminente filósofo Rudolph Goclenius pai (1547–1628),
33

 que lecionava filosofia 

nos ramos de lógica, metafísica e ética. Lá, Alsted também travou conhecimento com 

Rudolph Goclenius filho (1572-1621), professor de física, matemática e medicina, 

assim como estudioso de música. 
34

 Vale a pena mencionar aqui que Goclenius filho 

manifestava interesse explícito pelo enciclopedismo. Em 1609, publicou Conciliator 

philosophicus, no qual define a enciclopédia como a divisão do conhecimento baseada 

nos princípios da cognição.
35

 

Marburgo, situada no território de Hesse, vizinho de Nassau-Dillenburg, 

representava a história complexa desse principado que, historicamente, havia acolhido 

diversas confissões protestantes, além de ter sido o lar do movimento rosacruz. Por 

esses motivos, sua universidade tornou-se um ímã de atração não só para a elite 

intelectual calvinista do período, como para todo interessado em áreas tão díspares 

quanto a cabala, a arte da memória, a astrologia, a música e a hermética.  

 Lecionou também nessa universidade Gregorius Schönfeld (1559-1628), 

professor de teologia, calvinista convicto e superintendente da Igreja, que, de acordo 

com o próprio Alsted, foi quem o introduziu no pensamento de Giordano Bruno (1548-

                                                 
31

 Stuckrad, 178. 

32
 Hsia, Social Discipline, 120.  

33
 Goclenius pai foi pastor calvinista e professor, serviu como conselheiro ao príncipe Wilhelm e ao seu 

filho Moritz, de Hesse-Kassel. Escreveu diversos artigos sobre os mais diversos assuntos, a saber, 

matemática, geografia, astrologia (ou astronomia), botânica, zoologia e medicina. Entre suas diversas 

publicações podem ser mencionadas Psychologia (Marburg, 1590) e Lexicon philosophicum, (Frankfurt, 

1613). Vide MacGregor, Dictionary of Religion and Philosophy, 510; Fahbusch, 3: 830; Hunter, Rival 

Enlightenments, 36. 

34
 Goglenius filho, do ponto de vista médico, trabalhou exaustivamente na busca da cura contra a praga 

que assolava a Europa durante o período. Algumas de suas publicações incluem Uranoscopia, 

Chiroscopia & Metaposcopia... (Lichae: Kezelius, 1603), Physicae generalis, (Frankfurt/Main, 1613) e 

Mirabilium natruae liber, (Frankfurt/Main, 1625). Vide Clark, Thinking with Demons, 230, 702. 

35
 Aliás, Goclenius filho considerava a filosofia como o sistema principal de todo conhecimento, 

eventualmente transcendendo a própria teologia, visto que a “filosofia é imitação de Deus”. Vide 

Stuckrad, 184. 
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1600), em particular, na arte da memória tópica.
36

 O helvético Raphael Egli (1559-

1622), conhecido como Raphael Eglinus Iconius, foi também professor de teologia de 

Alsted
37

 e aprofundou seus estudos em lógica e na arte da memória elaboradas por 

Ramon Lull (1232-1316?). Ainda em Marburgo, Alsted conheceu os trabalhos de 

Gugliemo Gratarolo (1516?-1568?), médico paracelsista e, ao que parece, também um 

ávido alquimista. Seu trabalho é mencionado como uma das fontes de Alsted para as 

questões sobre tratamentos médicos para a memória.
38

 

 A formação de Alsted continua em Basileia, em 1607, onde estudou matemática 

com Leonardt Zubler (1563-1609),
39

 teologia com Amandus Polanus von Polansdorf 

(1561-1610)
40

 e hebraico com Johann Buxtorf (1564-1629).
41

  

 Alsted retorna a Herborn em 1608, porém, antes, ele permanece uns meses em 

Heidelberg, onde presencia algumas aulas de David Pareus (1548-1622).
42

 Assim, 

embora Alsted não estudasse em Heidelberg, a influência dessa universidade não pode 

ser omitida, à medida que ela e Herborn faziam parte da mesma comunidade acadêmica. 

Nesse quadro, convém lembrar que havia certo grau de conflito entre ambas, devido ao 

Ramismo explícito de Herborn e ao Aristotelismo – e consequente antirramismo – da 

outra. Esse é, como veremos mais adiante, o contexto imediato para os trabalhos de 

                                                 
36

 Hotson, Johann Heinrich Alsted, 58.  

37
 Iconius, também conhecido como Nicolas Niger Hapelius entre outros tantos nomes, é uma figura ainda 

relativamente obscura para os historiadores da alquimia, os quais, quando o mencionam, citam-no apenas 

como um conhecido de Bruno, cf. Hotson, Johann Heinrich Alsted, 58-63. Iconius combinava os estudos 

do Novo Testamento à leitura do misticismo profético, à alquimia e à filosofia natural de Paracelso. Ele 

editou textos de Giordano Bruno e compôs ensaios rosacruzistas, cf. B.T. Moran, “Alchemy, Prophecy, 

and the Rosicrucians”, 103. Uma biografia mais completa sobre este autor pode ser encontrada em Wälli, 

Raphael Egli. 

38
 Hotson, Johann Heinrich Alsted, 57. 

39
 “Zubler” é conhecido como ourives e fabricante de instrumentos, assim como o autor de Kurtzer und 

gruntlicher Bericht von dem neüwen geometrischen Instrument oder Triangel, auss einem Thurn alle 

Tieffe, Weytte und Höche zu messen (Zürych: Rudolff Weyssenbach, 1603), dedicado a técnicas de 

triangulação. Staub, A history of civil engineering, 95. 

40
“Polanus”.Teólogo que lecionou na Universidade da Basileia. Ver mais em: Staehelin, Amandus 

Polanus von Polansdorf, 1955.  

41
 “Buxtorf”. Um dos mais importantes estudiosos dos hábitos e da teologia judaica de seu tempo. 

Consultado em: www.lib.uchicago.edu.  

42
Professor de estudos bíblicos e membro do conselho do Palatinado. Lecionou em Heidelberg até sua 

morte, além de se devotar à união de luteranos e calvinistas em função de sua absoluta intransigência com 

os católicos. Vide Bayle, Historical and Critical Dictionary, s.v. “Amandus Polanus von Polansdorf”, IV: 

471-5 e New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, s.v. “Amandus Polanus von 

Polansdorf”, 7: 353. 
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Bartholomäus Keckermann (1572-1609), que foram decisivos para a visão de Alsted 

sobre o enciclopedismo.
43

 

 Já em Herborn, Alsted é nomeado professor e examinador do Colégio da 

Academia.
44

 Naquele período, os conflitos políticos, militares e religiosos estavam 

chegando ao pequeno condado de Nassau-Dillenburg, que teve, de fato, um papel muito 

limitado nestes eventos a partir de 1600. Dois anos depois, Alsted tornou-se professor 

de filosofia e, ao retornar do Sínodo de Dordrecht, realizado em 1618, para onde fora 

enviado como o representante do Estado de Nassau, foi nomeado professor em teologia 

e Reitor da mesma Academia.
45

  

 Em 1618, cabe lembrar, eclode a Guerra dos Trinta Anos. De acordo com Peter 

Wilson,
46

 pode-se considerar Alsted não apenas como uma vítima do conflito, mas 

também como um fator fundamental da gênese desse evento, já que o motivo principal 

para o Palatinado apoiar os rebeldes boêmios foi um forte sentimento milenarista, em 

grande parte, devido a Alsted.   

 Embora o calvinismo não inclua elementos milenaristas, de acordo com Douglas 

Shantz,
47

 no século XVII ele se configurava como solo particularmente fértil para novas 

interpretações do livro da Revelação, incluindo o milenarismo. Como explicação, aduz-

se que, por estarem espalhados pela Europa inteira, à diferença dos luteranos, os 

calvinistas foram especialmente atraídos pela visão de união e paz cristãs descrita em 

Revelação.
48

 O interesse crescente pela historiografia e história do mundo gerou a 

tendência para alinhá-las com os eventos descritos em Revelação, e a literatura da época 

utilizou essa obra como fonte de metáforas críticas contra o catolicismo de Roma. 

O milenarismo de Alsted se baseia na leitura que fez do capítulo 20 do livro 

Revelação do apóstolo João em Diatribe de mille annis apocalypticus (1624). De 

acordo com os especialistas, este título seria a primeira obra milenarista produzida por 

um teólogo protestante da corrente hegemônica.
49

 Nessa obra, Alsted identifica certos 

                                                 
43

 Stuckrad, 179-80; Gilbert, Renaissance Concepts of Method, 214-20; e E. Clarke, Theory and 

Theology, 55-6. 

44
 Hotson, Johann Heinrich Alsted, 12-3. 

45
 Ibid, 13. 

46
 Wilson, 261. Vide também Patrides & Wittreich, Apocalypse in English Renaissance, 101. 

47
 Shantz, Between Sardis and Philadelphia, 121. 

48
 Como veremos, esse fator também subjaz nos diversos projetos pansóficos calvinistas da época. 

49
 Shantz, 121. Vide também Clouse, End of Days, 74. Foi publicado em inglês sob o título de The 

Beloved City. Para uma ideia mais detalhada das elaborações milenaristas de Alsted, que o levaram a 
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“estados da Igreja” como correspondentes a diversas eras da história, marcados pelos 

anos 0, 606, 1517, 1625 e 1694.  

Alsted associa os Habsburgos às forças do mal descritas em Revelação, 

apresentando, assim, uma alternativa à interpretação imperial, que sustentava ser o 

Império a continuação direta do último período cristão da Roma Antiga.
50

 Ao invés da 

Quarta Monarquia benévola, descrita no Livro de Daniel, Alsted associa o Império à 

quarta besta inominada descrita em Revelação. Os eventos contemporâneos pareciam 

confirmar essa leitura, e Alsted é levado a concluir que o fim dos tempos é iminente: na 

“batalha dos Reis”, também profetizada por Daniel, o “Santuário” corresponderia à 

nação germânica, enquanto o “rei malvado do Sul” seria encarnado pelos Habsburgos 

austríacos e espanhóis. Alsted prediz que o “rei do Norte” chegaria em 1625 (de fato, o 

ano em que a Dinamarca entrou no conflito) e que em 1694 começaria o Milênio, até o 

Juízo Final, a ocorrer em 2964.
51

 

Como aconteceria no caso do milenarismo inglês, o apoio de intelectuais 

reputados, como Alsted e Jan A. Comenius (1592-1670), tornou o apocalipse 

respeitável. A isso deve acrescentar-se uma série de fenômenos naturais climáticos (“A 

Pequena Era do Gelo”) e a chegada do cometa Halley (Fig. 2), em 1618. Igualmente, o 

uso do leão, animal associado ao rei do Norte, nas divisas heráldicas do Palatinado e 

Hesse-Kassel (o “núcleo duro” da União Protestante), Boêmia, Inglaterra e Suécia é 

interpretado como maior confirmação de que Alsted havia desvelado o significado 

divino do texto sagrado. Portanto, nada mais parecia necessário para aceitar que o 

Milênio era iminente. Diante dos eventos catastróficos vivenciados na época, seria 

naturalmente impossível que o Diatribe não tivesse excelente acolhida, pois dava 

esperanças, às massas, de um breve futuro glorioso.
52

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
calcular precisamente o Fim dos Tempos e, portanto, também o início do Milênio, vide seu Thesaurus 

chronologiae, publicado em Herborn, em 1628; cf. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 435-441. 

50
 Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 435-441. 

51
 Wilson, 261. 

52
 Ibid, 262. 
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 No entanto, o que aconteceu na realidade foi a derrota do Palatinado diante da 

Aliança Católica. Em decorrência disso, e particularmente da captura do subsídio 

econômico por parte dos príncipes católicos vitoriosos e da redução do número de 

matrículas houve o declínio da Academia de Herborn. Alsted viu-se, então, forçado a 

aceitar o convite feito por Gabriel Bethlem da Transilvânia para participar da nova 

instituição que ele estava organizando em Weissenburg. 

 

 

1.3. Influências e Tendências 

 

 Os especialistas concordam em um tripé de elementos decisivos na formação do 

enciclopedismo de Alsted, a saber, o Ramismo de Herborn, o Aristotelismo modificado 

de Heidelberg, e a mistura de saberes característica de Marburgo. Com relação a este 

último elemento, interessa aos fins específicos desta pesquisa em particular a “Arte da 

Memória” e Lull.
53

 

  Assim, nesta seção, abordaremos sucintamente as ideias relevantes de Ramus, 

Lull e Keckermann – este último por representar a variedade de aristotelismo que 

                                                 
53

 Stuckrad,182.  

Fig. 2: O cometa Halley passando por Heidelberg em 1618 

(Imagem extraída de Helfferich, x.). 
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interessava a Alsted –, concluindo com a análise de uma pequena obra, publicada por 

Alsted em 1610, o Criticus, de infinitus harmônico Philosophiae Aristotelicae, 

Lullianae & Rameae, na qual ele explica como esses elementos díspares podem ser 

harmonizados. 

 

 

1.3.1. Ramus: dicotomias e diagramas 

 

Petrus Ramus (1515-1572) é conhecido, especialmente, por seu 

antiaristotelismo.
54

 Se, por um lado, cabe-nos destacar que esse assunto não é tão 

simples, pois em seus ataques ao Estagirita, utiliza armas fornecidas por conceitos do 

próprio Aristóteles, como ele mesmo observa,
55

 por outro, como essa discussão não é de 

natureza essencial para nosso tema, não iremos aprofundá-la. O Ramus que nos 

interessa é aquele que fez dizer H. Craig, em 1936: “Ramus foi o maior mestre em 

atalhos que este mundo já conheceu,”
56

. Nesse sentido, completaria W. Ong: “em 

nenhum outro lugar a influência ramista pode ser sentida em uma escala tão grandiosa 

quanto nos trabalhos de Johann Heinrich Alsted”,
57

acrescentando: “ele [Alsted] não era 

uma mistura nem um sistematizador, mas sim um ramista de sangue”.
58

 

Como a de todos os autores discutidos nesta seção, a preocupação fundamental 

de Ramus é com o ensino. O Renascimento havia testemunhado a recuperação de uma 

quantidade maciça de erudição clássica, e uma vez resolvidas as questões sobre a 

depuração dos textos originais, o problema principal que enfrentavam os humanistas era 

a forma mais adequada para ordenar o saber com vistas ao currículo de estudos 

universitários. É precisamente esse problema que Ramus procura resolver.
59

 

Ramus foca seu trabalho na lógica (ou dialética, como também era conhecida na 

época). Não na dialética por si mesma, mas em função de sua aplicação ao uso prático 

do saber. Vale dizer, acreditava que a aplicação das regras lógicas ao saber terminaria 

com o reino, estéril, do escolasticismo no ensino universitário. Assim, sustenta que a 

                                                 
54

 Para a historiografia dos estudos sobre Ramus, vide Ong, Ramus, Method and Decay, 3-7. 

55
 Cf. Graves, Peter Ramus and Educational Reformation, 27. 

56
 Ong, 3. 

57
 Ibid, 298. 

58
 Hotson, Johann Heinrich Alsted, 10. 

59
 Ong, 32 et seq. 
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lógica – no sentido clássico de discurso e raciocínio – compreende três etapas: natura (a 

habilidade natural para discursar e raciocinar), doctrina ou ars (conhecimento ou teoria, 

forma erudita de raciocinar e discursar) e exercitatio (prática).
60

 

A via que Ramus vai achar para a “arte do bem discursar” será o método da 

definição e da divisão (dicotomia). Considera que as artes, em geral, oferecem imagens 

da realidade, assim como um mapa, que constitui a imagem de um terreno e, dessa 

forma, sua missão consiste em produzir tabelas ou esquemas das coisas. De fato, o 

Ramismo se caracterizará pela produção de incontáveis “mapas” dicotomizados das 

artes
61

 – e aqui já temos um primeiro elemento relevante na compreensão do projeto de 

Alsted. 

Uma vez que o problema passa pela possibilidade de aprender (“memorizar”), 

Ramus questiona os sistemas mnemônicos, os quais considera arbitrários, para propor o 

que, para ele, é um ordenamento baseado nas próprias coisas. Tal ordenamento só 

poderia ser fornecido pelo método proposto e complementado por diagramas, nos quais 

cada coisa poderia ser colocada em seu lugar apropriado.
62

 Desse modo, a questão do 

método se tornou um dos elementos centrais do Ramismo.
63

 E assim, a importância de 

Ramus para a construção inicial do pensamento de Alsted se deve a seu método de 

classificar a árvore do conhecimento, bem como a suas técnicas pedagógicas.  

 

 

1.3.2. Lull: a Arte da Memória 

 

Lull nasceu em Majorca, na Espanha, em 1232. Músico, escritor, filósofo, poeta, 

missionário, teólogo, foi, especialmente, um dos maiores estudiosos da Arte da 

Memória de todos os tempos. Considerado beato pela Igreja Católica e um grande 

místico cristão (no sentido medieval desse termo), seu fervor exagerado o levou a terras 

                                                 
60

 Ibid, 41; 176. 

61
 Ibid, 178-9; 181. Ong acentua que muito embora a dicotomização não tenha sido uma invenção de 

Ramus, é sim ramista sua extrema especialização, tornando-se um verdadeiro “culto à dicotomia” Vide 

também Ong, 199; 202. 

62
 Ibid, 194.  
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 Ibid, 230 et seq. 



25 

 

muçulmanas, onde pretendia fazer conversões, mas foi visto como um fanático e acabou 

sendo morto em 1315.
64

  

No que tange aos estudos modernos, Lull é considerado uma das mais 

fascinantes figuras da Idade Média nos campos da espiritualidade, teologia e literatura, e 

mais especialmente, no campo que daria origem a novas lógicas, a partir de suas 

reformulações da tradicional e antiga Arte da Memória. Nesta área, seus trabalhos mais 

significativos e bem conhecidos foram Ars magna (A grande arte) e Arbor scientiae (A 

árvore da ciência). Através deles pretendia achar “a arte de encontrar a verdade”, em 

primeiro lugar como apoio a seu trabalho missionário, no entanto, também como um 

modelo para unificar todos os ramos da árvore do conhecimento. Ou seja, Lull tinha 

como projeto a busca de uma ciência, na verdade, de uma estrutura geral e lógica que, 

depois de estabelecida, possibilitaria conhecer as demais ciências com facilidade e que 

“como o fio de Teseu, poderá [poderia] constituir o critério da verdade em qualquer 

manifestação do saber.”
65

  

Diferente de seus contemporâneos, Lull acreditava que a persuasão, o diálogo e 

as disputas eram a maneira correta de se convencer e não acreditava na violência ou na 

força, meios comuns em sua época.
66

 O sonho de Lull era o de uma arte combinatória 

que fosse ao mesmo tempo lógica e metafísica
67

 e que mostrasse as primeiras intenções 

dentro da correspondência entre o ritmo do pensamento e o ritmo da realidade, 

descobrindo por meio das combinações mentais o verdadeiro sentido das relações 

reais.
68

 

Podemos dizer, em resumo, que a arte combinatória de Lull era apresentada de 

uma forma firmemente ligada ao conhecimento dos objetos que constituem o mundo: 

ela tem a ver com as coisas, e não apenas com as palavras, ela está interessada na 

estrutura do mundo, e não somente na estrutura dos discursos. Os caracteres da ars 

combinatoria implicam vários processos, tais como:  

 

                                                 
64

 Vide A. Llinarès, “Algunos aspectos de la educación”, 201-9, e  Waite, Achemists Through the Ages: 

Raymond Lully. 68-88. 

65
 Rossi, Chave Universal, 257. 

66
 Florensa, “Ramon Lull and Islam”, 9.  Vide também Djebbar, Prácticas combinatorias en el Magreb, 

319-327.  
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“[...] a redução dos conceitos compostos em noções simples e irredutíveis; o uso 

de letras e símbolos para indicar noções simples; a mecanização das combinações entre os 

conceitos; a ideia de uma linguagem artificial e perfeita; a identificação da arte com uma 

espécie de mecanismo conceitual que, uma vez construído, é totalmente independente do 

sujeito.”
69

 

 

Vale lembrar que, para Lull, a filosofia e a teologia jamais poderiam contradizer 

uma à outra, de sorte que certos princípios de ambas seriam evidentes e comuns para 

todas as ciências. Ao combinar esses princípios (representados por ele, principalmente, 

através de símbolos lógicos e matemáticos), tornava-se possível ser guiado aos 

princípios de todas as ciências e até a descoberta de novas verdades. Esse método foi a 

maneira encontrada por Lull para redesenhar, com maior precisão e consistência, um 

mapa dos átrios da memória que, pelo menos desde a Ceia de Platão, haviam sido 

considerados o lugar onde se guardava e recombinava os conhecimentos.
70

  

Uma das metas essenciais lullistas, grosso modo, também absorvida por Alsted, 

é a do tempo relativamente curto de aprendizagem, sendo essa uma meta de assimilação 

rápida e fácil, das regras, tanto das artes quanto da ordem em que as noções eram 

dispostas dentro da “enciclopédia”.
71

 Isso tudo era possibilitado pela técnica da ars 

mnemonica, ou do systema mnemonicum, que durante o século XVII seria também 

conhecido como artificium mnemonicum.
72

 

 

 

1.3.3. Keckermann: peripatetismo metódico  

 

 Bartolomeu Keckermann nasceu entre 1571 e 1573 em Danzig (atual Gdansk, 

Polônia).
73

 Estudou inicialmente em Leipzig até a expulsão dos calvinistas, em 1592, 

transferindo-se para Heidelberg, onde completou o bacharelado em filosofia em 1595. 

Foi nomeado professor de hebraico na universidade em 1600,
74

 no entanto, no ano 
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seguinte retornou a sua cidade natal, onde permaneceu até sua morte, em 1609. Nesse 

último período, ofereceu um curso (cyclopaedia) de filosofia, com três anos de duração 

no ginásio acadêmico, distribuído da seguinte maneira: 1º ano: lógica e física; 2º ano: 

metafísica e matemática; 3º ano: ética, vida familiar e política. 

 De formação originariamente aristotélica, considerava “uma das piores 

calamidades de nossa[sua] época” a ignorância de Aristóteles entre os estudantes.
75

 Por 

esse motivo, criticava duramente o Ramismo, em particular, por ser mutilador, pois 

omitia a metafísica, e confuso. De acordo com Keckermann, Ramus havia feito 

confusão entre arte, prudência e ciência, além de ter reduzido todos os métodos ao seu 

favorito, o da definição e divisão.
76

 No entanto, reconhece que os textos de Aristóteles 

eram complexos, obscuros e corrompidos demais para serem utilizados nos cursos 

introdutórios nas universidades e academias. Diante dessa conjunção, sua resposta foi 

criar seu próprio modelo, o qual consistia em dar forma metódica à filosofia de 

Aristóteles a que ele chamou “Peripatetismo metódico”
77

. 

 Divide, assim, o conteúdo da filosofia peripatética em três etapas de 

aprendizagem logicamente diferentes: 1) Praecognita, dedicadas à natureza da 

disciplina sob consideração; 2) Systemata, ou descrição das coisas que contêm essa 

disciplina; e 3) Gymnasia: aplicação das doutrinas teóricas na prática. Como veremos, 

essa é a estrutura básica que Alsted utilizou em seu próprio projeto, com o acréscimo de 

uma quarta divisão, a de Lexica (que Keckermann havia subsumido nos commentaria). 

 Cada uma das três etapas era ainda subdividida em praecepta, regulae e 

comentaria.
78

 Os preceitos correspondiam a definições, classificações e regras gerais 

que deviam ser organizadas em tabelas dicotômicas, para facilitar a aprendizagem. Já as 

outras duas categorias compreendiam exemplos e explanações tomados das 

autoridades.
79
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 Stuckrad, 180. 

76
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 A partir de 1600, Keckermann começa o projeto de redigir compendia de todas 

as disciplinas que devia ensinar em seu cyclopedia, no entanto não chega a conclui-lo, 

pois falece inesperada e prematuramente. Seus estudantes e seguidores se apressam a 

coletar todo o material disponível e a publicá-lo (vide Tabela 1). Seu editor, Wilhelm 

Anton, decide editar os escritos filosóficos e lógicos de Keckermann numa obra única e 

convida Alsted para organizar os trabalhos. Alsted aceita e organiza essa obra na forma 

da uma cyclopaedia integrada, o Systema Systematum (Sistema dos Sistemas), que é 

publicado em 1613.
80

  

 

1600, Systema logicae. 

1600, Systema grammaticae Hebraeae, sive, sanctae linguae exactior methodus.  

1602, Systema theologiæ.  

1607, Systema Ethicæ.  

1607, Systema disciplinae politicae.  

1608, Systematis selectorum ius Iustinianeum et feudale concernentium.  

1608, Systema rhetorica. 

1609, Scientiae metaphysicae systema 

1610, Systema ethicum 

1611, Systema astronomiae compendiosum 

1612, Systema geographicum 

1612, Systema logicae plenioris 

1612, Systema physicum 

1613, Systema praeceptorum logicorum 

1613, Systema systematum (edição de Alsted) 

1617, Sistema mathematicae 

Tabela 1. As várias publicações sobre sistemas, de Keckermann.
81

 

 

De acordo com M. Scattola, o que caracteriza a proposta de Keckermann e a 

distingue do aristotelismo tradicional é a tese afirmando que as disciplinas acadêmicas 

tinham uma forte estrutura topológica e não lógica. Vale dizer, ele não considerava 
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possível ligar todas as peças do conhecimento humano numa única corrente dedutiva 

descendente através de uma sequência de conclusões.
82

  

 Os especialistas têm ainda prestado atenção num outro aspecto notável no 

trabalho de Keckermann, a saber, o uso do termo systema. De acordo com K.G. 

Appold,
83

 trata-se de uma verdadeira inovação no contexto teológico. Ao longo de sua 

história, a teologia cristã se referia a um corpus, ou seja, a uma totalidade bem ordenada 

e logicamente coerente. No entanto, no período sob consideração e em função das 

preocupações pedagógicas que estamos discutindo nesta seção, o aspecto de ordem e 

coerência adquire estatuto central, junto da necessidade de um termo técnico para 

designá-lo. Assim, o vocábulo systema começa a aparecer no final do século XVI, 

nomeando, inicialmente, o corpus integrum doutrinário que se encontra na literatura 

sagrada e, após, a forma de apresentar um assunto com finalidades didáticas. 

Keckermann se encontraria na transição entre esses dois momentos.  

 De acordo com Keckermann, uma arte é um sistema de conceitos prontos com o 

propósito de servir a um fim útil na vida. Por isso a lógica é ars e não scientia, a saber, 

ars recte de rebus cogitandi (arte de pensar corretamente as coisas).
84

 Cabe lembrar, 

não é conhecimento das coisas, mas a habilidade (arte, talento, capacidade) de conhecê-

las adequadamente. E essa arte é systema: uma coleção de preceitos admitidos e 

ordenados, necessária para um conhecimento adequado. Serve para dirigir o pensamento 

de maneira ordenada, de modo que pensar sistematicamente é pensar de acordo com as 

regras da lógica.
85

 

 

 

1.3.4. Alsted: a harmonização das tradições 

 

 Vale a pena sintetizar, de modo “ramista”, os complexos elementos adquiridos 

por Alsted durante sua formação por meio de uma tabela (Tabela 2): 
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Herborn Marburgo Heidelberg 

Estatutos baseados na 

combinação entre 

Aristóteles e Ramus, 

codificados por Piscator. 

Inclui disciplinas tão 

diversas como a cabala, a 

arte da memória, a 

astrologia, a música, a 

hermética e a filosofia de 

Lull. 

Base aristotélica e 

abertamente antirramista. 

Althusius; Martinius; 

Piscator. 

Schönfeld (mnemônica de 

G. Bruno); Goclenius pai 

(Lull); Goclenius filho 

(enciclopédia). 

Keckermann; Pareus. 

 

Tabela 2: A formação de Alsted. 

 

 No breve escrito intitulado Criticus,
86

 Alsted explica como é possível 

harmonizar esses elementos múltiplos, particularmente, as ideias que atribui aos “três 

supremos filósofos, Aristóteles, Lull e Ramus”.
87

 O conceito que utiliza para isso é o do 

“infinito filosófico”, isto é, do infinito da ciência e do conhecimento – que, de acordo 

com ele, correspondem à lógica e à metafísica –, por ele associados à figura geométrica 

do círculo, o qual pode ser abordado através de diferentes (“infinitas”) vias.
88

 Assim, 

define “Círculo, ou infinito harmônico é um método de tratar de uma e a mesma coisa 

de infinitas maneiras”
89

.  

Alsted começa a sua análise dividindo os campos respectivos da teoria e da 

prática e explica que as categorias que norteiam a primeira são as de sujeito e predicado, 

substância e acidentes. Vemos, já no início, o uso do método da divisão, aplicado às 

categorias aristotélicas, imediatamente associadas às lullianas. O conjunto inteiro é 

apresentado na forma de tabelas e diagramas (indicados, mas não representados) 

baseados no método da divisão, que sintetizam tudo, tornando possível uma 

visualização num passar de olhos. (Fig. 3).  

                                                 
86

 Vide supra. Não foi possível estabelecer a data em que esta pequena obra foi composta. A versão 
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Fig. 3: Classificação lógica dos predicados relativos em três triângulos (não representados) 

de acordo com a relação entre os sentidos e o intelecto, a sequência temporal, e a relação 

entre substância e acidente. A harmonização das tradições aristotélica, ramista e lulliana é 

imediatamente perceptível nesta construção.
90

 

 

 Após indicar, sucintamente, e sempre apelando ao método da divisão, os 

critérios para classificar os predicados (baseados nas categorias dos três autores em 

questão), Alsted conclui: “Estes são os predicados [de acordo com] o método de 

distribuição de Aristóteles, Lull e Ramus, que muito frequentemente se tornam sujeitos, 

quando se dispõe a causa com o efeito, etc.”
91
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 Reciprocamente, a prática requer a redução e/ou dedução dos termos complexos 

ou compostos aos “simples”, ou seja, os descritos na parte teórica. Por redução, Alsted 

entende o processo de reconduzir o termo dado a certo sujeito, enquanto a dedução 

consistiria na inferência de um termo através de todos e cada um dos predicados e, 

reciprocamente, seria um único predicado inferido de todos os demais. Como exemplo 

de redução, Alsted cita a recondução da “justiça” para a categoria da “qualidade”. Já 

como exemplo da dedução, a “bondade humana” (assim como a causa eficiente, a 

matéria ou a forma do ser humano), a qual pode ser tomada dos variados tipos de 

predicados (absolutos, relativos, predicáveis, termos lógicos e predicamentos).
92

 

 Os termos simples respondem a questões igualmente simples, para cuja 

construção e elucidação, Alsted novamente apela à harmonização das noções 

aristotélicas, ramistas e lullianas, como ilustra a seguinte tabela (Tabela 3): 

 

Tabela 3: Sistema de categorias proposto por Alsted, resultado das categorias e 

métodos correspondentes às tradições aristotélicas, ramista e lullista. 
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 Ibid, 48-50. 

93
 Este tópico é mais extensamente detalhado no Capítulo 2.  

94
 Observe-se que os tipos de predicados, adjuntos, etc. resultam da aplicação do método da divisão e 

definição.  

Questão simples
93

 Resposta
94

 

Quid? (quê?) Pela definição (tradição escolástica) 

Quotuplex? (quantos tipos?) Pelo método da divisão 

De quo? (a respeito do quê?) Pelos predicados (causas) 

Quantum? (de que tamanho?) Pelos predicados (quantidade) 

Quale? (de qual tipo?) Pelos predicados (qualidade) 

Quomodo? (Como?) Pelos predicados  

Quando? (Quando?) Pelo adjunto temporal 

Ubi? (Onde?) Pelo sujeito lugar 

Cum quo? (Com o que?) Pelos predicados 
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Naturalmente, seguindo o cânone aristotélico, sujeitos e predicados serão 

sucessivamente articulados em juízos e argumentos lógicos, a que Alsted aplica os 

métodos recorrentemente citados (divisão, definição, dedução, além de afirmação e 

negação). Esse procedimento lhe permite concluir uma série de regras lógicas 

(“Princípios da Arte”) para determinar o valor de verdade dos raciocínios – cuja análise, 

no entanto, ultrapassa o escopo da presente pesquisa. Por outro lado, Alsted conclui que 

a isso se restringe a “práxis do Infinito Harmônico”, da qual o epítome é representado 

pelos lógicos e matemáticos. Assim, enfatiza que “só a mathesis é que permite despojar 

a alma da ferrugem e da ignorância”.
95

 Ela pode ser resumida nas figuras mais nobres 

dentre todo o Círculo, o Quadrado e o Triângulo. A obra não inclui a figura 

correspondente, que temos procurado reconstruir seguindo as instruções de Alsted (Fig. 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Esquema da prática do “Infinito Harmônico” (ou lógica). O Círculo cerca o Quadrado, que 

contém os predicados, enquanto o Triângulo representa os princípios de prova ou refutação. Por 

exemplo, o axioma “O homem é um animal” é um argumento “pelo quadrado”, porque o gênero 

(animal) se diz da espécie (homem). A prova é fornecida “pelo triângulo”, “porque Deus assim 

criou o homem, porque natureza e razão não se opõem”
96

. 

 

 Como é típico em Alsted (e na tradição Ramista e da Arte da Memória), 

apresenta-se um diagrama que sintetiza a análise desenvolvida e que podemos resumir 
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1. Diferença 2. Próprio 

3. Indivíduo 

4. Gênero 5. Acidente 

Deus 

Natureza Razão 
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(assim como também o fez um leitor anônimo, numa glosa à margem): a teoria do 

“Infinito Harmônico” corresponde à metafísica, enquanto a prática, à lógica, lembrando 

que se trata do “método de tratar uma e a mesma coisa de infinitas maneiras”. Alsted 

conclui enfatizando o papel fundamental da matemática – por isso “os antigos faziam 

questão de inculcá-la nas crianças”
97

 – na sua imensa afinidade com a lógica, a 

metafísica e a gramática, a tal ponto que “se aos estudiosos, aquelas sutilezas e 

dificuldades das artes fossem delineadas por tipos matemáticos, poderiam percebê-las 

mais facilmente [...]”. 
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CAPÍTULO 2 – EDUCAÇÃO E ENCICLOPÉDIA 

 

 

 “As armas não tinham conseguido submetê-los a não ser 

parcialmente; foi a educação que os domou.” (Plutarco) 

 

O contexto pedagógico em que se insere o trabalho de Alsted deve ser 

compreendido em função do que os historiadores denominam “confissionalização”, ou 

seja, a mencionada série de desenvolvimentos europeus catalisados pela fratura da 

igreja cristã, no século XVI, em três confissões concorrentes: catolicismo, luteranismo e 

a fé reformada ou calvinismo. As agendas dos senhores territoriais convergiam no 

sentido de instaurar a disciplina religiosa na vida cotidiana de populações inteiras, de 

modo que o período que estamos considerando se caracteriza pelo fundamentalismo 

religioso e por uma rápida expansão dos sistemas educacionais, divididos segundo a 

confissão.
98

  

Para muitos precursores da Reforma, a ignorância era a raiz do mal, portanto, 

durante o Renascimento tardio do norte da Europa desenvolveu-se uma pedagogia de 

caráter particular que enfatizava o significado moral e religioso da nova educação. 

Consistentemente, a Reforma acentua a educação global e introduz novos sistemas de 

escolaridade, incluindo a fundação de escolas públicas destinadas a crianças de ambos 

os sexos e de todos os estratos sociais.
99

 Nesse sentido, merece ser ressaltada uma 

diferença fundamental: enquanto o luteranismo ficou basicamente restrito aos territórios 

germânicos, o calvinismo tornou-se uma seita amplamente distribuída por toda 

Europa.
100
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2.1. Calvinismo e educação 

 

A base do ensino era representada sistematicamente pelas Escrituras. E, uma vez 

que a Reforma se apoiava no pressuposto de que a felicidade humana dependia do 

exercício do próprio poder de raciocinar, decorrem daí a necessidade de se ensinar as 

Escrituras em vernácula,
101

 no nível superior da educação, e a promoção do acesso 

direto ao texto original (hebraico e grego) das Escrituras.
102

 

Por outro lado, a imensa maioria dos propiciadores da Reforma tinha formação 

universitária e se orgulhava dela. A necessidade de compreender as Escrituras a partir 

de seu texto original levou à fundação/reformulação das instituições de educação 

superior,
103

 onde não só eram promovidos os estudos filológicos, linguísticos e 

teológicos, mas também aqueles que abarcavam todos os ramos do conhecimento 

humano.
104

 

Definindo as circunstâncias contextuais imediatas a Alsted, lembramos que o 

epicentro da “Segunda Reforma” se localizava no Palatinado,
105

 cujo destino político 

ficou a ela vinculado.
106

 Por “Segunda Reforma” se entende uma série de programas da 

reforma religiosa e política interligados e realizados através de uma rede de territórios 

calvinistas no norte e no centro da Europa, que implicava alianças variadas entre 

príncipes reformistas e intelectuais ativistas. Manifestada através de programas que 

combinavam reformas administrativas, fiscais e militares, ela tinha o propósito de 

disciplinar a população.  

Essa situação criou um apetite insaciável por teólogos e eclesiásticos altamente 

educados, assim como por juristas, que colaborassem na administração pública e 

representassem os interesses locais nas instituições do Sacro Império, mestres de escola, 

políticos e funcionários.
107

 

                                                 

101
 Borisenkov, 50; Estep, 9. 

102
 Stauffer, “Calvinism and the Universities”, 76; Schmidt-Biggemann, New Structures of Knowledge, 

500. 

103
 Cf. Hsia, 116, com a Reforma, as universidades germânicas foram incorporadas pelos estados 

confessionais, perdendo a sua autonomia, assim, a universitas medieval teria transformado-se numa 

fábrica de funcionários para cada Estado local. 

104
 Stauffer, 76. 

105
 Vide Fig. 1, Cap.1, 7. 

106
 Vide Cap. 1, 6-10. 

107
 Hunter, Secularisation, 32-4; Hunter, Philosopher, 50; Hsia, 117. 



37 
 

Em função da confissionalização do Estado e das suas necessidades educativas, 

durante os séculos XVI e XVII foram fundadas nada menos que 26 universidades nos 

territórios do Império:
108

 Altdorf (Norimbergensium Universitas, 1622, luterana), 

Bamberg (Universitas Bamergensis, 1648, católica), Dillingen (1554, católica), 

Dorpat/Tartu (1632, luterana), Duisburg (Reformierte Universität, 1655, calvinista), 

Frankfurt/Oder (1506, católica, calvinista em 1537), Giessen (Academia Ludoviciana, 

1607, luterana), Graz (Universitas Graecenis, 1585, católica), Halle (Friedrichs-

Universität, 1694, luterana), Helmstedt (Academia Julia, 1576, luterana), Herborn 

(Academia Nassauensis, 1584, calvinista), Innsbruck (Universitas Litteraria 

Oenipontana, 1669, católica), Jena (Academia Johan-Fridericiana, 1558, luterana), 

Kassel (1632, calvinista), Kiel (Universitas Chiloniensis, 1665, luterana), Königsberg 

(Academia Albertina, 1544, luterana), Lemberg (Johann-Casimir-Universität, 1661, 

católica), Linz (1636, católica), Marburgo (Universitas Marburgensis, Academia Alma 

Philippina, 1527, ora luterana ora calvinista), Olmütz (Caesaro regia ac episcopalis 

Universitas, 1581, católica), Osnabruck (1630, católica), Paderborn (Alma ad Paderam 

Universitas, 1614, católica), Rinteln (Academia Holsato-Schaumbergica, 1621, 

luterana), Salzburgo (Juviae studiorum Universitas, 1625, católica), Estrasburgo 

(Treboccorum Universitas, Academia Argentinensis, 1621, luterana), Wittemberg 

(Academia Leucorea, Universitas Viterbergensis, 1502, católica e posteriormente 

luterana).  

Calvino é herdeiro dessa tradição. O modelo de instituição de ensino superior 

calvinista será a universidade de Genebra, fundada em 1599, imitado por todas as outras 

nos territórios de língua alemã, incluindo-se Heidelberg – quando o Palatinado se 

converte ao calvinismo –, Leiden e Herborn.
109

 Diferente do modelo tradicional, a 

universidade de Genebra não era dividida em faculdades, embora houvesse uma 

faculdade de artes, parte de uma faculdade de teologia e algumas cadeiras de medicina e 

direito.
110

 

De fato, o Império se recusou sistematicamente a reconhecer as Hochschulen 

(escolas superiores) calvinistas e lhes negou o privilégio de conceder graus acadêmicos, 

                                                 

108
 Hunter, Secularisation, 34. 

109
 Stauffer, 76-7; Hammerstein, “Relations with Authority”, 117. Outras universidades calvinistas em 

territórios germânicos eram localizadas em Marburgo, Steinfurt, Bremen, Duisburg eFrankfurt/Oder. 

110
 Hammerstein, 118. 



38 
 

como ilustra o caso de Herborn.
111

 Resultou disso um modelo de escola que não atribuía 

importância a aspectos formais (concessão de graus, estruturação de faculdades, etc.), o 

que favoreceu o desenvolvimento da pedagogia.
112

 

O objetivo da Schulphilosophie calvinista, assim como o da católica e da 

luterana, era ensinar um corpo unificado de doutrinas e disciplinas sob os imperativos 

confissionais. No entanto, não havia um único modelo calvinista de natureza 

obrigatória, equivalente ao Ratio studiorum jesuíta. Além disso, há que se levar em 

conta a interação complexa entre as universidades e as cortes principescas nos estados 

calvinistas. Dessa forma, a Schulphilosophie calvinista apresentava maior diversidade 

interna que suas rivais confessionais. Segundo Ian Hunter, foi isso que permitiu a 

Alsted realizar um arranjo mais heterogêneo e heterodoxo de diversos estilos filosóficos 

do que aquele considerado típico do catolicismo.
113

 

 W. Schmidt-Biggemann lembra que, desde a Antiguidade, as ciências se 

dividem em teóricas e práticas e que, a partir do século XVI, o foco da prática passa a 

consistir na análise das ações e dos meios para realizar seus fins.
114

 É nesse contexto 

particular que a metafísica aristotélica torna-se obsoleta e, consequentemente, a fim de 

explicar a filosofia natural, é necessário substituí-la. Esse desenvolvimento teria aberto 

as portas para novas abordagens.
115

 

 Hunter sustenta que o modo como se desenvolveram as culturas acadêmicas 

locais dependeu da reelaboração do repertório humanista em função das forças políticas 

e religiosas que condicionavam cada escola individual. Nesse sentido, afirma esse autor 

que as circunstâncias as quais originaram os currículos calvinistas na Europa central 

reformada resultaram de modelos variados da convergência entre príncipes 
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reformadores, intelectuais, nobreza e funcionários urbanos, de modo que, no conjunto, o 

currículo e a pedagogia calvinistas apresentavam uma maior variedade e estavam mais 

„abertos‟ – em relação às congêneres luteranas e católicas (particularmente as jesuítas) – 

à proliferação de discursos humanistas e de disciplinas. Elas não estavam limitadas à 

metafísica e à teologia, mas incluíam a política, a jurisprudência, a medicina, a filosofia 

natural e o enciclopedismo dos séculos XVI e XVII.
116

 Por isso, sustenta Hunter, uma 

instituição calvinista como Herborn podia responder ao objetivo do seu conde-

reformador com a formulação de disciplinas e de estilos de pensamento muito diversos. 

Foi assim que Alsted pôde amalgamar elementos do Lullismo, do 

Neoplatonismo/Hermética, do Aristotelismo e do Ramismo.
117

 

 

 

2.2. Enciclopédia 

 

A palavra enciclopédia deriva da expressão grega enkyklios paideia, utilizada 

“pelos gregos”, segundo Quintiliano,
118

 para se referir ao curso completo da educação 

geral, sendo também mencionada, com o mesmo sentido, por Plínio.
119

 No final do 

século XV, um copista ligou ambos os termos, originando enkyklopaideia, latinizado 

pelos humanistas como encyclopaedia, para se referir ao orbis disciplinarum (círculo 

das disciplinas) que constituía o currículo universitário das artes liberais.
120

 

Tanto o termo quanto o conceito “enciclopédia” têm, assim, uma história muito 

longa, cuja análise excede o recorte da presente pesquisa. Da mesma maneira, 

trataremos por alto as discussões historiograficamente ultrapassadas acerca da 

“modernidade pioneira” do projeto enciclopédico de Alsted,
121

 para dar início a nossa 

análise, caracterizando a tradição em que ele se inscreve. 
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De acordo com Wilhelm Schmidt-Biggemann – o editor da versão mais recente 

da Encyclopaedia de Alsted –, o trabalho enciclopédico pós-medieval, desenvolvido na 

faculdade de filosofia, tem início com Margarita philosophica, de G. Reisch 

(Estrasburgo, 1502), e atinge seu apogeu com os debates sobre a lógica de Ramus, 

sendo cristalizado no seguinte grupo de obras, além da Encyclopaedia de Alsted (1620s-

30s): Theatrum universitatis rerum, de Theodor Zwinger (1565); De dignitate e 

augmentis scientiarum, de F. Bacon (1623) e Ars magna sciendi, de A. Kircher (1669), 

além dos projetos científicos universais da primeira Royal Society e do conceito de 

educação pansófica de Comenius, e do projeto de Characteristica universalis, de 

Leibniz.
122

 

 Para melhor compreender como Alsted se insere nesse panorama específico, 

convém voltar a suas raízes em Herborn. De acordo com B. Asbach-Schnitker, em 

Herborn reinava a ideia de que a natureza é harmonia universal, por isso, a soma total 

de todo conhecimento possível precisava ser uniformizada ordenadamente através do 

arranjo das partes, a fim de identificar a unidade fundamental da natureza e do nosso 

conhecimento dela. Por isso, segundo esta autora, a enciclopédia se afigurou como a 

forma mais apropriada para representar a totalidade do conhecimento numa forma 

sistemática. Não deve surpreender, portanto, o fato de que alguns dos principais 

enciclopedistas europeus, como Wolfgang Ratke (1571-1635) e Johannes Bisterfeld 

(1605-1655), além de obviamente Alsted, trabalhassem em Herborn.
123

 

 Inicialmente, Alsted teria prosseguido o projeto herborniano de reunir 

Aristotelismo e Ramismo, a fim de construir uma pedagogia que servisse aos objetivos 

da “Segunda Reforma”. No entanto, outras duas abordagens, as de Lull e Keckermann, 

mostrar-se-iam cruciais para o resultado final. É certo que diferentes estudiosos têm 

avaliado de modo diferente o significado respectivo desses elementos no pensamento de 

Alsted. 

 Schmidt-Biggemann considera que a fundação das ciências não aristotélico-

analíticas oferecidas pelo Lullismo, conforme sua interpretação por Alsted, forneceu o 

germe do projeto, a saber, a doutrina dos predicados divinos, quese tornou uma tabela 
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de categorias. Vale dizer, esses predicados representavam conceitos constitutivos que, 

por emanarem da natureza divina, eram suficientes para explicar absolutamente tudo e 

que, por conseguinte, serviram de base a uma ciência teológico-filosófica universal.
124

  

Numa linha similar, Ian Hunter observa que Alsted combinou Lullismo, 

Neoplatonismo e Aristotelismo com o propósito de elaborar uma forma enciclopédica 

de filosofia fundada nos princípios associados à intelecção divina das coisas, 

desdobrada através de uma vasta enciclopédia de disciplinas, que Alsted teria associado 

à restauração dos poderes do entendimento humano, perdidos na Queda.
125

 O ser 

humano, assim, continua Hunter, gradualmente restaura seu entendimento prejudicado e 

começa a decifrar o plano divino, oculto no curso da natureza: a completude da 

enciclopédia leva ao fim da história e prepara o palco para a segunda vinda de Cristo.
126

 

Portanto, observamos aqui a profunda conexão entre o projeto enciclopédico de Alsted e 

as suas preocupações escatológicas e milenaristas. Finalmente, acrescenta Hunter de 

forma mais pragmática, tanto Ramismo como Lullismo puderam ser facilmente 

assimilados pelos estudiosos de Herborn, já que se adequavam à ânsia de um príncipe 

reformador por uma pedagogia mnemotécnica de baixo custo e de alta eficácia.
127

  

A análise feita por Hunter contrasta notavelmente com aquela proposta por H. 

Hotson.
128

 O motivo é que este último autor foca no que considera ser uma tradição 

ramista, que se arraigou e se desenvolveu nos territórios germânicos durante o período 

sob consideração. Hotson mapeia o que define como primeira, segunda e terceira 

geração de ramistas germânicos.
129

 Nesse contexto, qualifica Alsted como o artífice da 

“compilação” e “culminação” da tradição proposta, razão pela qual teria garantido seu 

lugar privilegiado na história das ciências. 

Como mencionado acima, Alsted é representado por Hotson como um elo da 

corrente da tradição ramista, poder-se-ia dizer, semelhante a um corredor de 

revezamento, encarregado da última volta na pista. Assim, é conferido a ele o legado 
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material de Keckermann, após sua morte, o qual Alsted procura sistematizar, com base 

nos princípios do seu autor (“sistemas”), mas acrescentando mais um elemento, a saber, 

a proposta de um “sistema dos sistemas” – que é, precisamente, o nome que dá à 

composição.
130

  

Tendo obtido sucesso, Hotson – junto a Alsted – pergunta-se o que restava a 

fazer?
131

 A resposta elaborada por Hotson é que, além de aprofundar a questão do 

ordenamento das disciplinas na Enciclopédia,
132

 o estudioso de Herborn primeiramente 

compila e abre a porta da tradição proposta ao que Hotson considera ser um mero 

“ecletismo”.  

 De acordo com Hotson, o que subjaz a todo o projeto dessa tradição, de Ramus a 

Alsted, seria uma preocupação puramente pedagógica, que por sua vez, teria sido 

despertada pelo amplo espírito da reforma característico da peculiar encruzilhada 

espaço-temporal. Vale dizer que o que teria motivado todos esses autores teria sido a 

necessidade de desenvolver uma pedagogia eficiente, a qual abarcasse um amplo escopo 

de conhecimentos úteis, na maior brevidade possível. E para aumentar sua eficiência, a 

solução se encontraria no desenvolvimento de um método.
133

 

 O argumento de Hotson provavelmente será discutido pela literatura 

especializada, por isso convém mencioná-lo brevemente. O problema colocado aos 

estudiosos da época é a análise textual que era extremamente difícil. Por isso, 

aristotélicos, humanistas e ramistas se haveriam lançado numa corrida pelos princípios 

subjacentes à estrutura dialética dos textos.  

 A primeira etapa teria sido vencida por Ramus, que ao desenvolver seu sistema 

baseado na divisão e na definição, abandona o cânone clássico como base da educação 

nas artes e nas ciências. No entanto, ele seria ultrapassado por Keckermann, que teria 
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conseguido dar uma estrutura metódica ao saber tradicional através do seu 

“Peripatetismo metódico” (ou “semirramismo”, na expressão de Hotson). Vale dizer, 

Keckermann haveria desenvolvido um método (“sistema”) não aristotélico para abordar 

o corpus filosófico tradicional. Aliás, ressalta Hotson, a grande realização de 

Keckermann foi a de propor “os princípios gerais para o tratamento metódico de 

qualquer disciplina”.
134

 

 Esta teria sido, então, a tarefa que restava a Alsted: aplicar o sistema metódico 

de inspiração ramista e sistematização Keckermanniana à totalidade do conhecimento e 

de disciplinas disponível. E Alsted vai mais longe ainda: inclui em seu esquema 

filósofos e tradições alheias à corrente prevalente no Ocidente, preenchendo com um 

conteúdo “eclético” as formas legadas pela tradição ramista. Assim, e talvez este seja o 

grande mérito de Alsted – como epítome de uma tradição – aos olhos de Hotson, a 

saber, abrir uma porta para a inclusão da “nova” filosofia e ciência seiscentista, “de 

Bacon a Galileu, Gassendi, Campanella e Descartes”.
135

  

Salta à vista a omissão feita por Hotson da influência crucial da tradição da Arte 

da Memória e, mais em particular, das ideias de Lull na formação do próprio “sistema” 

ou “método” da Enciclopédia – restrito tacitamente, por Hotson, a um mero “recheio 

eclético” da forma do bolo ramista. Justifica-se, assim, a análise que faremos, a seguir, 

dos elementos combinados por Alsted na construção de seu projeto enciclopédico e da 

maneira como ele lhe deu forma. 

Conforme já indicado, do Ramismo, Alsted toma a lógica, lembrando que para 

os ramistas, a estrutura do conhecimento só resultava compreensível à luz da lógica ou 

da dialética. E assim, Alsted assimila o método utilizado por Ramus para classificar a 

árvore do conhecimento, que pode ser identificada nas bases de sua Encyclopaedia. De 

acordo com W. Ong, Ramus toma as categorias aristotélicas e as transforma em 

disciplinas curriculares: a substância é o objeto da física, da medicina e da teologia; a 

quantidade, da matemática; a qualidade, da filosofia moral; e a relação (subsumindo 

ação, paixão, localização no espaço, localização no tempo, postura e hábito) da 

dialética.
136
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Como já foi referido no Capítulo 1, o interesse principal de Ramus era 

pragmático e utilitário: a aplicação das artes e das ciências, consistentemente, em cada 

uma das disciplinas do Trivium.
137

 Ademais, ele sempre buscava incluir alguma forma 

de utilidade em seus ensinamentos. Por exemplo, em seu Scholae Gramaticae (1559), 

Ramus estabelece os princípios construtivos da gramática. Já no que diz respeito à 

retórica, modifica e une Cícero e Quintiliano sob o título Scholae Rethoricae. Ramus 

segue essa mesma linha em seus diversos tratados sobre a dialética, destacando-se 

Dialeticae Institutiones (1543), ou ainda seu trabalho em vernáculo, Dialectique (1555), 

considerado por muitos sua mais importante contribuição para a filosofia. Contudo, a 

sua palavra final, a esse respeito, foi publicada em dois livros de lógica, Dialecticae 

libri duo (1556), e uma edição ampliada de Animadversiones, em vinte livros, intitulada 

Scholae Dialecticae (1557).
138

  

Em síntese, o Ramismo ordenou a arte pura da didática num método lógico, 

através do qual se acreditava que as matérias poderiam ser facilmente assimiladas pelos 

jovens estudantes.
139

 Da mesma maneira, para Alsted, a “didática não se distingue da 

dialética, quando se refere ao ensino dos estudos em filosofia”.
140

  

Enfim, ambos, Ramus e Alsted partilharam da abordagem destinada a reformar o 

sistema da educação, por meio da inclusão de conceitos extraídos de diversos ramos do 

conhecimento, adicionando-os através de métodos que pretendiam simplificar e ao 

mesmo tempo facilitar a memorização dos assuntos estudados.  

Quanto a Lull, o primeiro aspecto a se ressaltar é o fato de que redigiu seu Arbre 

de Sciencia, em 1295, com a mesma intenção de tornar o uso das árvores do 

conhecimento mais popular e de mais amplo acesso.
141

 Segundo Paolo Rossi, Alsted 

possuía um projeto próprio para a sistematização e construção da enciclopédia e sua 

adesão à temática do lullismo, no que se referia à memória como técnica de 

ordenamento enciclopédico, só poderia ser entendida em função deste projeto.
142
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Ainda segundo Rossi, em tratados como Arbre da Sciencia, o uso das árvores do 

conhecimento era um meio de facilitar o aprendizado das artes. Seguindo essa linha de 

raciocínio, a enciclopédia se apresentava como parte integrante da reforma do saber 

projetada por Lull,
143

 que se iniciara com a sua redefinição do mapa da memória; de tal 

sorte que, em sua enciclopédia, a árvore das ciências se apresenta com 18 raízes, 

constituídas pelos nove princípios transcendentes (ou dignidades divinas), bem como 

pelos nove princípios relativos à arte (diversitas, concordatum, contrarietas; 

principium, medium, finis; maioritas, aequitas, minoritas). Naturalmente, as novas 

estruturas de Lull, embora ainda estritamente baseadas no Trivium (artes) e no 

Quadrivium (ciências), irão se transformar diante dos novos contextos históricos. 

Os especialistas têm identificado um período explicitamente lulliano no 

pensamento de Alsted,
144

 o qual se estende entre 1609 e 1612/14, cristalizado na 

produção de obras tais como Clavis artis Lullianae (1609) e Systema mnemonicum 

duplex (1610).
145

  

Como indicado no Capítulo 1, Alsted foi o editor do Systema systematum de 

Keckermann, compilado a partir de inúmeros escritos tanto publicados quanto inéditos. 

Para complementar o que já foi discutido anteriormente, vale a pena conferir a estrutura 

que Alsted deu a essa obra. (Tabela 4). 
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Parte 1 

Precognições lógicas. 

Sistema lógico maior. 

Sistema da lógica mais completa 2ª parte, antigamente conhecido como Ginásio lógico. 

Sistema lógico menor. 

Sistema retórico. 

Introdução ao estudo da eloquência. 

Retórica eclesiástica.    

 

Parte 2 

Precognições filosóficas. 

Sistema físico. 

Disputas físicas. 

Contemplações de lugares duplicados & terremoto. 

Sistema astronômico. 

Sistema geográfico. 

Sistema ético. 

Sistema político unido a um compêndio econômico. 

Disputas práticas gerais. 

Disputas políticas imperiais e extraordinárias. 

Política especial polonesa e germânica. 

Aparato da filosofia prática. 

Da natureza e propriedades da história. 

Sistema metafísico. 

 

Tabela 4. Organização de Systema systematum
146

 

 

 

 2.3. Enciclopédia de Alsted 

 

 Antes de iniciar a análise propriamente dita da Encyclopaedia de Alsted, 

convém nos determos um pouco num pequeno escrito, Veraedus, no qual ele explica o 

que entende por ciclopédia e enciclopédia: 

 

“Ciclopédia é a disciplina circular; enciclopédia, o círculo de todas as faculdades. 

Aquele que deseja um caminho plano e expedito para a sabedoria e a eloquência „atacar e 

atingir os templos erguidos com louvor e encanto, afastados todos os outros auxílios‟. Toda 

                                                 

146
 Keckermann, Systema systematum. 
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ideia, escrita e argumentação se origina num círculo generalíssimo, geral ou especialíssimo. 

O círculo generalíssimo exibe todos os termos de todas as faculdades dispostas 

metodicamente; o geral contém os termos próprios à disciplina à qual pertence o assunto 

em questão; o especialíssimo representa os termos das partes precípuas que contém essa 

disciplina [...] a saber, a meditação, escrita ou argumentação.  „Convém assim julgar: 

alguma deva ser admitida, o assunto proposto está no centro, e o fim da disciplina constitui 

sua circunferência‟. „Por isso aqueles términos‟, ora sozinhos, ora combinados em modos 

infinitos, o assunto em questão pode ser afirmado ou negado.”
147

 

 

Ou seja, a proposta de um ciclo curricular, como aquele que Keckermann se 

propôs a implantar, constitui uma ciclopédia, enquanto todas as disciplinas nele 

envolvidas formam uma enciclopédia. A metáfora circular se estende às três esferas 

combinatórias (generalíssima, geral e especialíssima) de termos e conceitos técnicos, 

que devem ser dominados, quando se pretende adquirir sabedoria. 

Por outro lado, a imagem do círculo trai a clara influência de Lull. Em Clavis 

artis Lullianae, Alsted dedica a parte do leão do Livro Primeiro à discussão dos 

“círculos da arte lulliana”.
148

 Divididos em dois “círculos dos sujeitos” e dois “círculos 

dos predicados”, sua combinação dá conta de toda existência, de modo que a quinta 

variante, ou “círculo composto” (Fig. 5) representa a verdadeira chave (clavis) da 

arte.
149

 

                                                 

147
 Alsted, “Veraedus”, 6-7. Apud Hotson, Johann Heinrich Alsted, 174. 

148
 Alsted, Clavis artis Lullianae, 24 et seq. 

149
 Ibid, 45. 
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Fig. 5.: Círculo composto ou chave da arte lulliana.
150

 

 

 Este círculo-chave pode ser desdobrado segundo o método ramista da divisão e 

definição, como exposto na Tabela 5. Desse modo fica constituído um esquema racional 

que abrange todas as áreas do conhecimento humano. 

 

O que se espera da 

razão das coisas 

Intrínsecos e outros 

Acerca do ser absoluto 
Quem? 

Quê? 

Denotando algum aspecto 
Sobre o quê? 

Por quê? 

Olhando mais as coisas 

externas (estranhas)  

Quanto? 

Qual? 

Extrínsecos, ou seja, que 

não estão no, mas 

referidos ao sujeito 

Tempo ou duração Quando? 

Local Onde? 

Em parte extrínsecos e 

em parte intrínsecos 

Como? 

Com o quê? 

Tabela 5. Desdobramento dicotômico da chave da arte lulliana.
151
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De acordo com K. von Stuckrad, Alsted tomou a ideia do ordenamento circular 

do conhecimento de Lull, discutindo-a em sua Encyclopaedia sob o nome de 

Cyclognomonica, por sua vez definida como “a arte de discorrer competentemente sobre 

qualquer coisa cognoscível com o auxílio da dialética ou de círculos didáticos”.
152

 

A Encyclopaedia, propriamente, consta de sete volumes, intitulados: 1) 

Precognições das disciplinas; 2) Filologia; 3) Filosofia teórica; 4) Filosofia prática; 5) 

As três faculdades superiores; 6) Artes mecânicas; e 7) Arrazoado de disciplinas. A 

estrutura da obra é apresentada de modo esquemático em 38 diagramas de tipo ramista.

  Apresentaremos a árvore do conhecimento proposta por Alsted, inclusive para 

focar, na nossa análise, o estatuto que deu à música (Fig. 6). 

 

 

 Fig.6. A música dentro da árvore do conhecimento de Alsted. 
153 

                                                 

152
 Stuckrad, 192. 

153
 Alsted, Encyclopaedia, I: 23. 
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Com base numa concepção metódica de todo o saber, Alsted afirma que 

“existem princípios universais comuns a todas as ciências” e que, “com vistas à 

construção de um novo método, é preciso levar ordem e sistematicidade àquele caos, 

penetrar naquela floresta, clarear sua estrutura ordenada, descobrir a existência de um 

tronco comum e, finalmente, ressaltar as raízes comuns”.
154

 Os critérios utilizados na 

organização da obra são esquematizados através do uso metódico da divisão e definição 

por Alsted na primeira de suas 38 tabelas (Fig. 7).  

 

 

Fig. 7.:  Esquema geral da Encyclopaedia.
155

 

 

Depois de definir a enciclopédia como o “método para se compreender todas as 

coisas que podem ser aprendidas durante a vida humana”, divide “as coisas” em 

Fundamentos (Praecognita), ou seja, os fundamentos de todas as disciplinas, e em 

Objetos do conhecimento (Cognoscenda), e descreve as regras aplicadas. 

                                                 

154
 Alsted, Clavis Artis Lullianae, 9-14 apud Rossi, 259. 

155
 Alsted, Encyclopaedia, 1: 1. 
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Os estudos dos Fundamentos (Hexilogia), esquematizados em sua segunda 

tabela se referem ao hábito intelectual. A primeira divisão o classifica em gerais e 

especiais.
156

 Os fundamentos gerais do hábito intelectual são a necessidade e a causa; 

esta última pode ser sobre-humana (a graça divina) ou intra-humana (natureza, 

aprendizagem e exercitação). As divisões gerais do hábito intelectual se referem a seus 

caracteres de: 1) verdade ou falsidade; 2) retidão ou corrupção; 3) status inato versus 

adquirido; 4) liberal ou não liberal; 5) simples ou misto; 6) necessário ou contingente; 

7) presente ou futuro; 8) teórico, prático ou poiético (produtivo); 9) total ou parcial; 10) 

comum ou extraordinário; 11) perfeito ou imperfeito; 12) noético ou dianoético; 13) 

natural ou sobrenatural. Já os aspectos especiais do hábito intelectual implicam sua 

enumeração e o estudo da forma como o possuímos e exercitamos. 

Na análise dos objetos do conhecimento, estes são subdivididos em unitários, 

homogêneos e heterogêneos (o “arrazoado das disciplinas”). Os objetos homogêneos 

são passíveis de sistematização Alsted tratará das partes dos sistemas na sua trigésima 

segunda tabela (Fig. 6), enquanto aqui apresenta a sistematização propriamente dita: 

artes liberais e não liberais (mecânicas), sendo as primeiras divididas em inferiores 

(filologia e filosofia), correspondentes aos conteúdos do Trivium e do Quadrivium, e 

superiores, ou seja, a tradicional teologia, direito e medicina (Tabela 6). 

 Finalmente, quanto à fundamentação metodológica, Alsted a descreve em sete 

regras sumárias: 1) A enciclopédia proposta é a totalidade do cognoscível; 2) Os limites 

disciplinares não dependem do arbítrio humano, mas das semelhanças e diferenças entre 

as próprias coisas; 3) Exceto no caso do “arrazoado” de disciplinas, em que os limites 

são arbitrários; 4) Toda disciplina tem fundamentos (praecognita), tanto gerais quanto 

especiais; 5) As disciplinas mecânicas possuem “exposição de método preciso”; 6) A 

filosofia propriamente dita se distingue da filologia; 7) A filologia é anterior à filosofia. 

Desse modo, o conteúdo completo da Encyclopaedia pode ser sintetizado da 

seguinte maneira (Tabela 6): 

 

 

 

 

                                                 

156
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Precognições 

das disciplinas 

(fundamentos 

teóricos da 

ciência) 

Hexiologia 
Aspectos que dependem do hábito intelectual: gerais 

(necessidade, causalidade, noções gerais) e particulares. 

Tecnologia Classificação das disciplinas. 

Arqueologia 
Princípios (hoje fundamentação epistemológica) das 

disciplinas. 

Didática Aspectos relacionados ao estudo das disciplinas. 

Filologia 

Léxico Arte de dar significado dos termos. 

Gramática Arte de falar.  

Retórica Arte de falar de modo ordenado. 

Lógica Arte de discernir corretamente. 

Oratória Arte de reproduzir bem a prosa.  

Poética Arte de reproduzir bem o verso. 

Filosofia teórica 

Metafísica Ciência do ser em geral. 

Pneumática Ciência da natureza do espírito. 

Física Ciência dos corpos naturais. 

Aritmética Ciência de enumerar bem. 

Geometria Ciência de medir bem. 

Cosmografia Ciência das esferas do mundo. 

Uranometria Ciência das dimensões das esferas celestes. 

Geografia Ciência das dimensões da esfera terrestre.  

Óptica Ciência de ver bem. 

Música Ciência de cantar bem. 

Filosofia prática 

Ética Prudência benéfica para a vida. 

Economia Prudência para constituir e administrar bem a família. 

Política Prudência para constituir e administrar bem a república. 

Escolástica Prudência para constituir e administrar bem as escolas. 

Faculdades 

superiores 

Teologia 
Doutrina, resgate dos homens sábios e prudentes sobre a 

vida eterna. 

Jurisprudência Arte da igualdade. 

Medicina Arte de cuidar bem da saúde. 

Artes 

mecânicas: 

exercidas pelos 

membros 

externos do 

corpo e que os 

homens literatos 

e doutos 

resgatam 

Aspectos 

gerais no 

trabalho com 

a matéria 

Mecanologia geral e especial. 

Mecanologia física. 

Mecanologia matemática. 

Arrazoado de disciplinas 

Mnemônica 

História 

Cronologia 

Arquitectônica 

Apodêmica, Crítica, & etc.  

Tabela 6: A árvore do conhecimento de Alsted 
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Algumas características singulares distinguem este projeto de outros similares. 

Em primeiro lugar, a inclusão das “artes mecânicas”, correspondendo não apenas à 

mecânica propriamente dita, mas ao artífice que não fazia parte do currículo das artes 

liberais. A seguir, o curioso volume VII, intitulado “Arrazoado de disciplinas”, que 

parece, à primeira vista, não ter um lugar próprio na árvore do conhecimento, incluindo 

um enigmático “& etc.” No entanto, na sua trigésima terceira tabela, Alsted apresenta a 

seguinte classificação (Tabela 7): 

 

Puras 

Que se aplicam em 

todas as disciplinas 

Mnemônica. História. Cronologia. 

Prosopografia. Apodêmica. Ginástica. 

Paremiografia. Paradoxologia. Enigmatografia. 

Crítica. Arte de distinguir, ou limitações dos 

artifícios. Arte da disputa. Poliantea. Artifícios 

amplificadores. Gnomologia. Hieroglífica. Arte 

Lulliana. Poligrafia. Iocoseria.  

Que se aplicam em 

algumas disciplinas 

Zoopaideia ou escola das bestas. Física mosaica. 

Física de Jó. Física de Davi. Patologia ético-

física. Arquitectônica. Aritmologia ética ou 

moral. Estratagematografia. Cópias das coisas. 

Cópias das palavras. Beijo da filosofia e da 

teologia. Tabacologia. Mitologia. 

Sujas 

Magia (ciência da adivinhação) 

Cabala 

Esteganografia 

Filosofia oculta 

Alquimia 

Tabela 7: O “arrazoado de disciplinas” 

 

Em sua 32ª tabela, antes de abordar o “arrazoado de disciplinas”, Alsted 

esquematiza as disciplinas sistematizáveis (Tabela 8): 
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Arqueologia: Matemática geral 

Filologia 

Léxico 

Gramática 

Retórica 

Lógica 

Oratória 

Poética 

Filosofia 

Teórica 

Metafísica 

Pneumática 

Física 

Matemática 

Aritmética 

Geometria 

Uranometria 

Geografia 

Óptica 

Música 

Prática 

Ética 

Economia 

Política 

Teologia 

Jurisprudência 

Medicina 

Artes mecânicas 

Taumaturgia: Automatopoiética (o que se produz por si só); 

Pneumática (o que é movido pelo ar; ciência da natureza do espírito) 

Arquimagistérica: Clasmática; Hidráulica (movido por água)  

Horometria (medição do tempo): Gnomônica (uso do ponteiro solar) 

Zografia (descrição, desenho ou pintura de animais): Cenografia 

(relativo a uma decoração em pintura)  

Tabela 8: Disciplinas parciais sistematizáveis
157

 

 

 

 

 

                                                 

157
 Ibid, 1: 23.  



55 
 

2.4. O lugar da música na Enciclopédia 

 

 O livro da Encyclopaedia dedicado à música será o objeto de análise do próximo 

capítulo. Aqui abordaremos o lugar que Alsted dá à música na sua “árvore do 

conhecimento”. Para tanto, precisamos proceder como ele, ou seja, indo do geral ao 

particular através do método da divisão e da definição aplicado a categorias aristotélicas 

tradicionais e lullistas, como foi discutido acima. 

 No primeiro diagrama explicativo (1ª tabela, Tabela 4), Alsted define as partes 

da enciclopédia como a forma tomada pelo objeto, objeto pelo qual as coisas devem ser 

aprendidas, sendo as coisas divididas em dois grandes campos: as precognições – já 

definidas acima – e as cognições, que se subdividem de acordo com os seus objetos 

como se segue  

1. Objeto único e homogêneo, ou vários e heterogêneos (o “arrazoado” das 

disciplinas). 

2. As cognições com objeto único e homogêneo se subdividem em disciplinas 

sistemáticas e partes sistemáticas. 

3. As disciplinas sistemáticas se subdividem em liberais e não liberais e as 

primeiras, em inferiores e superiores. 

 

Depois de apresentar o diagrama das precognições (2ª tabela), Alsted aborda a 

classificação das disciplinas (3ª tabela), sob o verbete geral “Technologia”, que define 

como prescrição a partir do caráter e da série de disciplinas, ou ainda, de modo mais 

completo, como “a doutrina das precognições das afecções,
158

 da ordem e da divisão das 

disciplinas”,
159

 que podem ser sabedoria (sapientia), ciência (scientia), prudência 

(prudentia) ou artes (artes). Sabedoria é a disciplina teórica que compreende os 

primeiros princípios e as conclusões deles derivados, ou seja, conhecimento por causas; 

a ciência, a prudência e as artes são disciplinas teóricas referentes a conclusões e aos 

correspondentes princípios teóricos, práticos e produtivos, respectivamente.
160

 

Sempre seguindo os mesmos princípios (divisão, definição e categorias 

ontológicas), Alsted organiza o conteúdo da seção “Tecnológica” da seguinte maneira: 

                                                 

158
 “Resumem-se na conveniência das mesmas, mais as diferenças”, Ibid, 1: 27. 

159
 Ibid. 

160
 Ibid. 
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1. Aspectos gerais e especiais das disciplinas. 

2. Os aspectos especiais compreendem as disciplinas simples, ou seja, as que 

tratam de uma única matéria, e as disciplinas complexas, ou seja, compostas. 

3. As disciplinas simples o são propriamente ou impropriamente, as disciplinas 

propriamente simples se subdividem em liberais e não liberais. 

4. As disciplinas liberais superiores são as correspondentes às três faculdades 

superiores tradicionais (teologia, direito e medicina); as inferiores, as 

correspondentes ao Trivium (rebatizado como divisão filológica) e ao 

Quadrivium (divisão filosófica), com os acréscimos discutidos acima. 

5. As disciplinas filosóficas se dividem em teóricas e práticas. A teoria em 

geral é o objeto da metafísica, enquanto a teoria especializada se subdivide 

nas disciplinas que abordam a substância (espiritual: pneumática; corpórea: 

física) e os acidentes. Alsted nomeia a divisão da filosofia teórica que 

investiga os acidentes como matemática. 

6. A matemática se subdivide em pura (aritmética e geometria) e mediada, em 

função da quantidade (em gênero: cosmografia; em espécie: uranografia e 

geografia) e da qualidade (óptica e música). 

 

Na 21ª tabela, Alsted explica que a música é “a ciência” do “cantar bem”. Os 

diversos tópicos correspondentes à música serão analisados no Livro XX da 

Enciclopédia; no entanto, ainda na seção introdutória, Alsted descreve 

diagramaticamente seu conteúdo (9ª tabela), definindo também a nomenclatura na seção 

correspondente, parte final do Livro V, dedicado às questões lexicais. Assim, Alsted 

fornece as equivalências latinas e gregas dos dez termos da chave: 1) Música; 2) Voz; 3) 

Clave; 4) Signo; 5) Pausa; 6) Escala musical; 7) Intervalo; 8) Canto; 9) Modo; e 10) 

Contraponto.
161
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 Ibid, 1: 251. 
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Tabela 9. Representação diagramática do livro sobre a música na Encyclopaedia. 
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CAPÍTULO 3 - MUSICA E TEMPLUM MUSICUM 

 

 

“A dificuldade se apresenta e exige profissional capacitado, quando se  recorre ao ritmo e à harmonia para 

compor canções líricas ou quando procuramos utilizar adequadamente tais cantos, tais poemas musicados na 

educação.” (Platão, O Banquete) 

 

 O livro intitulado Templum Musicum é a parte dedicada por Alsted especificamente 

ao estudo da Música. Ele faz parte da Encyclopaedia Septem Tomis, Liber XX, e foi escrito 

originalmente em latim. Recebeu uma tradução para o inglês, feita por John Birchensha
162

, 

que o nomeou Templum Musicum of the Musical Synopsis, of the Learned and Famous 

JOHANNES HENRICUS ALSTEDIUS, being a compendium of the Rudiments both of the 

Mathematical and Praktical Part of Musick: of which Subject not any Book is extant in our 

English Tongue 
163

. Diz o autor ter traduzido a obra com o intuito de “espalhar para todos 

os interessados alguns princípios da parte matemática da música”.
164

 Como vimos 

anteriormente, Alsted tinha como meta “uma educação para todos” baseada na religião e na 

simplificação do ensino, então, tudo indica que as intenções de Alsted e de Birshencha, ao 

publicarem a obra não foram as mesmas. Mas, de acordo com as nossas leituras, pudemos 

notar que Birchensha foi mais respeitado como teórico da música do que como compositor, 

                                                           
162

 John Birchensha (1605?-1681), músico, compositor, teórico e professor inglês. Deu grande importância 

para o que ele chamou de „compleat Scale of Musick‟ (escala completa da música), um gráfico mostrando 

todos os intervalos consonantes e dissonantes possíveis para a harmonia musical (incluindo os acidentes 

duplos) e também a entonação pitagórica (entonação que utiliza os intervalos de 4
as

 e 5
as

 puras baseados nas 

teorias do filósofo grego Pitágoras), cf. Morehead, The New International Dictinary of Music, 429. Segundo 

Field e Wardhaugh, Birchensha como teórico musical tem sido um tanto enigmático. Muito pouco se sabe de 

sua vida e Charles Burney, ainda segundo eles, via-o como um “aventureiro” musical. Para Henry Oldenburg, 

o primeiro secretário da Royal Society, Birchensha era muito criterioso e um músico extremamente 

habilidoso. Field & Wardhaugh, John Birchensha: Writings on Music, 1. 

163
 A edição usada por nós é a Templum Musicum, Alsted, (traduzida por John Birshencha), 1664 (cópia 

digital depositada no CESIMA, PUC-SP). 

164
 Birchensha deixou diversos trabalhos teóricos assim como várias composições para instrumentos e vocais. 

Alguns dos trabalhos teóricos de Birchensha; Rules of Composition (MS, B-Br, GB-Lbl, Och); A Letter 

Written to the Royall Society... Concerning Musik (MS, 26 April 1664, London, Royal Society, Letter Book 

Copy, i, 166-73).  An Account of Divers Particulars, Remarkable in my Book [Syntagma musicae]; In wch I 

Will Write of Muisck Philosophically, Mathematically, and Pratically (MS, 10 Feb 1676, London, Royal 

Society, Classified Papers, XXII, (1).7). Ver também a versão impressa de Animadversion deste livro, 

(assinado e selado pelo próprio Birchensha em 27 de dezembro de 1672; Lbl Add4388, f.69), e o prospecto 

similar em Philosophical Transactions of the Royal Society (20 Jan. 1673), 5153-4. Field, John Birchensha, 

(Berchenshaw, Berkenshaw, Bisrkenshaw), Grove Music Online. 
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pois existem alguns comentários sobre suas composições pouco lisonjeiros.
165

 Certos 

músicos profissionais não levaram a sério as pretensões teórico-musicais de Birchensha, já 

outros respeitavam-no e tinham-no em altíssima conta.
166

 Ele acreditava ter desenvolvido 

um método próprio (que, podemos dizer, teria vindo de Alsted), conforme suas próprias 

palavras: “por esta escala farei com que qualquer homem racional entenda mais da parte 

matemática da música do que possa ser entendido através da leitura ou do estudo de todos 

os livros que já foram escritos...”. 
167

   

 Nosso trabalho também trata de entender qual leitura Alsted fez de suas fontes para 

inseri-las em seu plano maior, que era o da educação renovada, conforme desenhado em 

sua enciclopédia e analisado por nós, no capítulo anterior do presente trabalho. Portanto, 

sem perder de vista a especificidade da música em sua obra, as análises neste capítulo final 

visam abrir caminho para compreender melhor o papel atribuído por Alsted à música no 

contexto dos saberes e, por consequência, a importância que ele deu a ela na educação.   

 Vale notar que, embora Alsted tivesse como objetivo articular novas formas de 

ensino, sua perspectiva em relação à música parece não ter escapado às linhas 

convencionais de sua época. Estas, em sua maioria, seguiam antigas tradições, as quais 

colocavam a música entre as ciências teóricas. Presente, tanto nas áreas reconhecidas 

atualmente como matemática e física, a música teve uma posição hierárquica privilegiada 

na sistematização de Alsted. 

 Nada melhor do que a própria Encyclopaedia ou o Templum Musicum, para nos 

ajudar a demonstrar isso. Para tanto, vejamos como Alsted explicou a relação da música 

com a matemática na passagem do capítulo “Musica est scientia mathematica subalternata 

Arithmetica”: 

 

“De fato, assim como a Aritmética trata do número, assim a Música se ocupa 

do número dos sons, ou, como dizem outros, do som numeroso. Portanto, assim como a 

Óptica se diz certa Geometria particular, assim a Música pode ser chamada certa 
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 Para ver comentários sobre Birchensha, consultar: Pepys, Diary, 83. 
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 Field, Grove Music Online, 03118. 

167
 Em 9 de junho de 1665, Birchesha proferiu estas palavras em um seminário e, em 10 de fevereiro de 1676, 

demonstrou sua escala para a Royal Society. Field, (Lbl Add.4388, f.67).  
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Aritmética particular. Alguns, porém defendem isso: a Música é ciência, habilidade
168

 e 

arte [...]”
169

 

  

 Já para Birchensha, o benefício da contribuição da matemática na formação do 

músico era assim justificado:  

 

“[...] a matemática na música é essencial para o aperfeiçoamento e compleição do 

músico, pois permite que ele entenda as proporções dos sons, assim como permite um 

pintor conhecer a simetria de um corpo, para que possa entender a natureza dos sons e 

seus „débitos‟ às proporções como a raiz, qualidade, diferença, excessos, dimensões e 

magnitudes.”
170

 

  

 Quanto às fontes Bíblicas, tudo indica que Alsted tem a religião como base para os 

seus escritos.
171

 Sua música foi guiada por desígnios teológicos e tinha como finalidade 

única a educação do homem, com o intuito de aproximá-lo de Deus. Podemos notar isso 

mais especificamente no texto abaixo que está incluso no capítulo 1 do Liber XX da 

Encyclopaedia de Alsted: 

   

                                                           
168

 Habilidade: No Templum Musicum a palavra utilizada por Birshencha é a mesma que Alsted utiliza neste 

caso “prudence”, ou seja, em português, “prudência”, mas que por nós foi traduzido neste trecho como 

habilidade. Tudo indica que talvez Birshencha não tenha tomado o cuidado necessário de ver a definição desta 

palavra ao traduzir. “Prudencia” em latim pode significar: prudência, habilidade, experiência, sabedoria, 

competência, discrição, sagacidade, ciência. Ver também em Freedman, The Diffusion of the Writings of 

Petrus Ramus, 106-7, sobre a teoria da definição de termos do século XVII e XVII. Este sendo um assunto 

que em si pode ser um tema futuro para análise e pesquisa. Notamos, entretanto que a música enquadra-se 

perfeitamente nas observações de Roger Bacon, (sobre as dificuldades objetivas, como a falta de termos 

latinos para expressar os conceitos científicos das traduções etc.), (Bacon, Giovanni Reale, 275, entre outros), 

com o agravante de ter sido a melodia transmitida apenas oralmente através do canto, e sua qualidade e 

acuidade dependendo também da capacidade auditiva, perceptiva e técnica de seu transmissor. Muito 

interessantes a exposição de Bacon quanto à falta de palavras adequadas ao se traduzir um texto de uma 

língua para outra e o comentário de como isso altera o significado das mesmas.  

169
 “Nam quemadmodum Arithmetica praecipit de numeri:sic Musica versatur circa numerum sonorum, vel, 

ut alii loquuntur, circa sonum numerosum. Quemadmodum itaque Optica dicitur specialis quaedam 

Geometria, sic Musica vocari potest specialis quaedam Arithmetica. Quod autem quidam contendunt, 

Musicam esse & scientiam, & prudentiam, & artem [...]”. Alsted, Encyclopaedia Septem Tomis, 1195, Cap. I. 

Reg. I. 

170
 Field & Wardaugh, John Birchensha’s: Writings on Music, 80.  

171
 Notamos que, como já visto anteriormente, não é apenas na música que a religiosidade é latente em Alsted. 

Hotson, 134, 138-9. E, salientamos o Trinitarismo de Alsted: Música é: ciência, experiência e arte. A música 

para ele é: três; as tríades.  
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      “Nos assuntos sagrados, como os salmos e as canções bíblicas, e em geral a 

respeito dos assuntos divinos. Nos assuntos liberais, como as matérias afetuosas e nos 

assuntos filosóficos, e em geral na vida comum. Com efeito, a Música penetra o interior 

da alma, move os afetos, promove a contemplação, repele a tristeza, dissipa os humores 

perversos, alegra os espíritos animais, e por isso é útil a toda vida dos homens, é piedosa 

para devoção, é sábia para ciência, é solitária para recreação, é doméstica e pública para 

moderação da alma, é saudável para a temperança do corpo, é agradável para o deleite, 

como excelentemente disse aquele excelente escritor de Música, Lípio, na Sinopse da 

Música. Por isso o Diabo odeia a Música liberal [e] contrariamente é deleitado pela 

Música imunda e desprezível, e utiliza-se dela como seu veículo pela qual penetra nas 

almas dos homens que se deleitam com aquela Música diabólica. Contrariamente, os 

santos anjos se deleitam com a Música liberal, não porque a harmonia corpórea os afete, 

mas porque toda harmonia, sobretudo aquela que está ligada com o afeto do piedoso 

deleite, seja agradável àqueles espíritos tão castos. Por isso os heróis de todos os tempos 

e os homens piedosos e amantes da virtude tiveram em grande consideração a Música 

assim como aparecem nas escrituras [...].”
172

 

  

 Continuando, podemos notar claramente no capítulo 3, “Da eficiência e Finalidade 

da Canção Harmônica”, como Alsted explicou o que vinha a ser a música mundana. A 

explicação consta das regras de número 1 e 2.  

 Na regra número 1, chamada de “Deus é o autor e o conservador de toda a 

Harmonia”, Alsted disse que:  

 

 “A Harmonia é a Ordem que mantém a unidade; pois Deus é autor e 

mantenedor de toda a ordem, e da unidade maior. E mais, Deus é o líder de uma alegria 

imensurável, portanto aqueles que se regorjeiam justamente, Dele se aproximam. Por 

esta razão dizem os rabinos, que o Santo Espírito canta em júbilo. E os filósofos dizem 

que a alma do homem sábio deve sempre se alegrar; pois sendo Harmonia pura a 

alegria, esta só poderá ser estimulada e mantida pela Harmonia Musical.”
173

 

 

 E na regra número 2, chamada de “A causa exemplar da Música Harmônica; é 

aquela música que é chamada de mundana”, afirma Alsted: 
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 Alsted, Encyclopaedia, 1195, Cap. I, Reg. III; Birchensha, Templum Musicum, 3. 

173
 Alsted, Encyclopaedia, 1196, Cap. III, Reg. I; Birchensha, Templum Musicum, 10.  
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“Esta está discernida dentro da Ordem. A disposição é uma admirável 

proporção que deve ocorrer nas regiões Celestes e subcelestes; parte entre as estrelas, 

parte entre os elementos; e por fim entre todas as coisas que são comparadas umas com 

as outras: cuja qual Música e Harmonia, falamos em nossa Física. Sendo esta Harmonia 

tal e tão enorme, que os Antigos diligentemente consideravam-na e supunham que havia 

proporções iguais não apenas nos números e nas linhas, mas também nas vozes; 

especialmente quando faziam a distinção entre a proporção dos diversos corpos e dos 

sons diversos.”
174

 

 

 

 

3.1. Algumas considerações histórico-musicais 

  

 Acreditamos que valha a pena retroceder no tempo para poder enquadrar melhor, 

como dentro de uma moldura, o nosso estudo. 

 Sabe-se muito pouco sobre a música na Antiguidade. Nabnitu (Criatura) é a 

primeira coletânea conhecida de termos e é a mais antiga sobrevivente dos documentos 

musicais. Trata-se de uma coleção de tratados do período da Babilônia Antiga c.1800 

a.E.C.. Este tratado versa sobre todas as áreas de atividades humanas. Numa pequena parte 

do livro XXXII, existem textos cuneiformes musicais, preservados intactos, com os nomes 

de nove cordas canônicas e seus arranjos, seguidos por uma longa lista de fragmentos de 

listas de entonações, de instrumentos e de partes de instrumentos, cuja maioria permanece 

até hoje não identificada.
175

 Notamos que existe uma indicação de que o Nabnitu XXXII 

seja apenas uma codificação de uma tradição anterior, mais antiga ainda.
176

 Encontramos 

também documentos antigos relativos ao pensamento e à prática musical nos livros da 
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 Ibid, Reg. II. Ibid. 

175
 Grove Music Online, 51332, 2. 

176
 Ibid. 
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Bíblia. Espalhadas pelo Antigo e Novo Testamento, estão as referências aos instrumentos 

musicais e ao hábito de se cantar hinos e salmos.
177

 

 As fontes citadas por Alsted, na parte da música, são inúmeras, razão pela qual, 

dentre muitas outras, tudo parece indicar que ele não possuía nenhuma formação musical. 

Por exemplo, suas menções sobre os textos bíblicos incluem os Salmos de David, Exod.15; 

Judic.5.V.I. Sam.16.vers.23. 2. Sam. 6.V.5. 2.Reg.3.V.15.I. Paral.23.V.5. Judith 16. 

V.1.2.& C. Sirach. 23.V.5. 6 cap. 39. v. 20 cap. 44. V.5. Matt. 26. V. 30. Luc.I.V. 46.cap.2. 

V. 13. Ephes. 5.V.18. Coloss.3.V. 16. Apoc.5. V.9. cap.14. V.2.3. Já no capítulo II, ele cita 

os rabinos e os pensadores em geral. Cita ainda a Synopsis Musicae, de Lippius, localizada 

à seção VI, Musica Organica, página 195, regula III. 

 Novamente retomando o quadro maior da História da Música, sabe-se bem que a 

música da Grécia antiga, assim como a dos diversos períodos posteriores, não possui 

qualquer registro gravado, mas temos conhecimento de sua teoria musical.
178

 Foi a teoria, e 

não a prática dos gregos, que influenciou a música na Europa Ocidental da Idade Média. 

Notamos que havia dois tipos de teorias durante o período da Idade Média: 1) As doutrinas 

sobre a natureza da música, o seu lugar no cosmos, os seus efeitos e a forma como eram 

utilizadas na sociedade humana; 2) Descrições sistemáticas dos modelos e materiais da 

composição musical. As ideias de Platão acerca da natureza e as funções da música tal 

como vieram mais tarde a ser interpretadas pelos autores medievais, exerceram profunda 

influência nas especulações destes últimos sobre a música e o seu papel na educação.
179

 

Como se sabe, em Platão, pode-se ver que a música não era apenas proeminente na vida 

cotidiana, mas também servia como um veículo auxiliar para o entendimento mais 

avançado dos estudos em geral.
180
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 Rowen, Music Through Sources & Documents, 1. Devemos mencionar que para Grout e Palisca, “a 

história da música ocidental, em sentido estrito, começa com a música da igreja cristã”. Grout & Palisca, 

História da Música Ocidental, 16. 
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 Pahlen, Historia Universal da Música, 13-5.  
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 Grout & Palisca, 20. 

180
 Mathiensen, Greek views of Music, 27.Apud Strunk, Source Readings in Music History, 5. 



64 

 

 Uma das fontes do próprio Alsted, Santo Isidoro,
181

 escreveu no livro III, 

Etymologiarum sive Originum...,
182

: 

 

“[...] sem a música não há disciplina a ser estudada, pois não há nada sem a música. O 

próprio Universo como se diz, se mantém unido através da harmonia dos sons. A 

música move os afetos e transforma os sentimentos. Nas batalhas os sons das trombetas 

incitam os combatentes para luta, e quanto mais se estimula as trombetas mais violentas 

se tornam os combatentes. A música também acalma as mentes perturbadas, como se 

pode ler em David que acalmou e livrou Saul de um espírito malévolo pela arte da 

melodia. Inclusive as bestas, serpentes, pássaros e golfinhos são seduzidos pela música 

e estimulados a escutar a sua melodia.” 
183

 

 

 

 Não seria demais lembrar que além de Santo Isidoro, todos os outros nomes 

mencionados neste trabalho são as fontes usadas por Alsted. Portanto sempre que citamos 

algum pensador do passado, clássico, medieval, renascentista, ou do século dezesseis e 

dezessete, deve subentender-se que fazem parte das fontes de Alsted.
184

 

  De acordo com um dos primeiros historiadores da música inglesa, Charles Burney 

(1789)
185

, a música e a poesia, na Grécia Antiga, eram cada uma parte de um todo. Ele 

afirmou também que ambas eram tão interligadas que uma dependia da outra e que as 

regras de uma aplicavam-se à outra.
186

 E ele nos relata que:  
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 Strunk, 149-150. 

182
 Lindsay, ed., Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX, 15-23. Do livro 

„Etimologias‟, Ibid. 

183
 Cassidorus já havia feito esta observação sobre as bestas e os animais em Institutiones divinarum et 

saeculararium leitterarum, 142-50, e referindo-se ao assunto mencionando também Varro, que antes, já havia 

observado que a música acalmava a mente e que as notas atraíam os animais, as bestas, os pássaros e os 

golfinhos. Cf. Strunk, 150, nota 3. 

184
 Uma lista completa de todos os autores primários consultados por Alsted poderá ser vista no anexo, na 

parte final deste trabalho. 

185
 Burney, A General History of Music: From the Earliest Ages to the Present Period, 23. O tratado, 

Introdução a Música de Alypio, de acordo com Euclides, provavelmente apareceu em 300 a.E.C. na 

Alexandria, e foi reeditado por Meibomius em 1652 e, contém informações importantes sobre as notações da 

música grega da Antiguidade.  

186 
Ibid, 24. 
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“Historicamente, nem os egípcios, nem os fenícios ou os hebreus, assim como nenhum 

povo da antiguidade, que cultivavam as artes, com exceção dos gregos e dos romanos, 

tinham caracteres musicais como notações ou símbolos sonoros. E, estes não tinham 

outros símbolos para os sons que não fossem os do seu alfabeto; que serviam tanto para 

os números aritméticos quanto para a cronologia.”
187

 

 

 Na verdade, ao que se saiba, o início do real desenvolvimento da música 

(homofônica)
188

, assim como o da matemática, se dá a partir do século VI (a.E.C.), com 

Pitágoras. Antes de Pitágoras, os tons eram vistos como consonantes e como sendo as bases 

necessárias para as declamações.
189

 O mais notável teórico da Antiguidade foi Aristoxenus 

de Tarantum,
190

 contemporâneo e aluno de Aristóteles. Diversas obras foram a ele 

atribuídas, entretanto, apenas alguns fragmentos sobraram de uma única obra, 

API TO ENO  APMONIKA TOIXEIA.
191

 Mencionamos Aristoxenus principalmente 

pelo fato de serem os tratados atribuídos a Euclides (embora não sejam originais do 

próprio) escritos com conteúdos de Aristoxenus na parte dos escritos sobre a música.
192

 

 Depois, com a ascensão do Império Romano e a conquista dos gregos pelos 

romanos, foi herdada a música grega, pois, como é consenso, não foi o conquistador que 

impôs sua cultura ao conquistado e sim a cultura grega que se impôs aos romanos.
193

 

Podemos dizer que desde sempre a música esteve ligada aos sentimentos e às mais variadas 

atividades humanas. Corrobora essa ideia o fato de os pensadores citarem o que outros 
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Ibid. 

188
 Homofônica, ou uníssona

 
. Quando a música é escrita em partes que caminham juntas no mesmo sentido, 

no mesmo ritmo e melodia; em oposição ao contraponto.
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 Archibald, “Mathematicians and Music”, 6.  
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 Excepcionalmente, Alsted não menciona Aristoxenus como uma referência direta sua, acreditamos que a 
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 The Harmonics of Aristoxenus, Edited with translation, notes, introduction, and index of words by H.S. 
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 The Harmonics of Aristoxenus.Para ver uma explicação matemática dos intervalos na música de Euclides e 
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Antiguidade, vide Archibald, 9-11.  

193
 Pahlen, 26. 
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pensadores anteriores já diziam
194

, por exemplo, sobre os sete tons musicais. Veja-se, para 

ilustrar, o comentário de Cassidorus sobre Varro: “E Varro que dava muita importância às 

tonalidades, dizia que eram muito úteis, de tão úteis que seu som poderia perturbar mentes 

e atrair as bestas, assim como as serpentes, os pássaros, os golfinhos para escutar as 

melodias que produziam.”
195

  

 Em seu livro De architectura (livro V), Vitruvius (c.80 a.E.C.-c.15 E.C.), mestre, 

construtor e arquiteto de Roma preveniu que “a harmonia é escura e uma matéria difícil, 

principalmente para aqueles que não leem o grego”. Vitruvius mencionou e definiu 

diversos termos musicais gregos, que, segundo Coover, não são relevantes ao seu tema 

sobre a arquitetura, mas referem-se à música.
196

 Em contrapartida, o historiador e 

musicólogo do barroco musical, Mathiesen, diz que Vitruvius era um estudioso da música 

antiga grega e que, como tal, tomava a harmonia por um grande desafio.
197

 Na realidade, o 

ponto que nos interessa é como, via Vitruvius, certo conhecimento chegou a Alsted. 

 Entre os séculos I e IV, Quintiliano (final do século III, início do século IV E.C.) 

produziu o seu trabalho intitulado De musica. Com ele, Quintiliano se tornou o autor da 

Antiguidade que mais se aproximou de uma compreensível enciclopédia musical. Ele 

esclareceu ordenadamente tópicos como: a harmonia, a métrica, a composição, os 

instrumentos, a notação e a “acústica”, incluindo tratamentos extensivols sobre o aspecto 

psicológico, fisiológico e cosmológico da arte.198 Segundo Mathiesen, no tratamento das 

espécies, a fonte de Quintiliano pode muito bem ter sido Aristoxenus.
199

 Quintiliano dividiu 

a música em três seções distintas: na primeira, definindo a música e suas partes (harmônica, 
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 Ver página 63, na qual citamos Santo Isidoro e também a nota 183, em que citamos Cassidorus, e ainda o 

que ambos disseram sobre a “música e os animais”, por exemplo. 
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 Cassidorus, cf. Strunk, 148. Como podemos perceber, todos os pensadores se posicionavam da mesma 
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em Strunk, 488. 
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 Coover, Grove Music Online, 51332, 2.  

199
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rítmica e métrica); na segunda, explorando a música no seu papel educativo (paidéia); e na 

terceira, dedicando-se à interpretação do número, da alma e da ordem do universo.
200

 

 Séculos depois, surgiu São Basílio, (c.330-379, Bispo de Cesaréa, um dos 

fundadores do monaquismo). Autor de Cartas,
201

 escreveu que a Escritura inteira foi 

inspirada pelo Todo Poderoso e que “é extremamente proveitosa.” 
202

, tendo sido composta 

para as almas dos homens “como um dispensário comum a todos no qual cada um seleciona 

seu próprio remédio”.
203

 Quando o divino notou que as almas tendiam para o mal, criou a 

melodia, proporcionando o prazer e o deleite aos ouvidos dos homens. Dessa forma, 

escutariam as palavras e as doutrinas na suavidade dos sons harmônicos, recebendo as 

palavras tal como recebem os pacientes, quando doentes, os remédios prescritos pelos 

médicos. Os salmos tinham como finalidade manter na memória
204

 do homem os preceitos 

dos profetas ou dos apóstolos, sendo estes oráculos disseminados tanto em casa quanto nos 

mercados.
205

 São Basílio ainda acreditava que era o salmo quem trazia a tranquilidade para 

as almas, atribuindo-lhe, por isso, epítetos como: o árbitro da paz, o pacificador das mentes 

e o atenuador das paixões.
206

  

  Boethius (480-524), outra fonte de Alsted, foi o transmissor dos conhecimentos da 

antiguidade clássica e medieval aos teóricos do renascimento.  Seus dois tratados sobre 

Música, De Arithmetica e de De Istitutione musica, tratam das quatro artes do Quadrivium. 

O De Institutione musicae consiste numa compilação de textos de Nicômaco de Gerasa e 

Claudio Ptolomeu.
207

 Foi publicado em Veneza em 1491-1492. Talvez esta seja a obra de 

teoria musical mais importante produzida durante o século IX.
208
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 2 Timóteo, 3:16, apud Strunk, 121. 
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 Eclesiastes 10:4, apud Strunk, 121. 
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 Boethius acreditava que a música era ligada aos seres pela natureza e que ela era 

capaz de enobrecer ou corromper o caráter. Ele a classifica em três tipos de música, a saber: 

1) a música do Universo; 2) a música humana; 3) a música instrumental. E ainda classifica 

o músico em três categorias: 1) Os instrumentistas, os quais Boethius considera habilidosos 

instrumentistas que, porém, não demonstram entendimento nem conhecimento da ciência 

musical, pois são apenas operadores de instrumentos e não usam a razão, sendo, portanto, 

carentes de pensamento; 2) Os poetas, que são atraídos pela música, também não pela 

razão, mas por um instinto natural; 3) E aqueles que adquirem a habilidade de julgar e pesar 

os ritmos e melodias, e a canção como um todo. Esta última classe é corretamente 

reconhecida como um músico, pois este conta com a razão que é apropriada à música.
209

 

Lembramos que no estudo do Quadrivium, seguindo as teorias de Euclides, na Idade 

Média, o curso de música consistia-se basicamente no estudo matemático e em acostumar 

os alunos às propriedades místicas dos números nos assuntos musicais.
210

 Percebe-se que, 

como afirma Strunk, durante o período de Boethius havia ainda o preconceito clássico 

herdado da tradição das artes liberais relacionado ao fato de que os indivíduos mais 

abastados tinham o devido tempo para cultivar a mente, pois estavam livres da necessidade 

de usar as mãos para viver; ver Aristóteles, Política, 1337b-1338a.
211

 Tudo indica que foi 

Boethius quem exerceu grande influência sobre Cassidorus (490?- 583?).
212

 

 Cassidorus, senador e monge, apesar de sua ascendência síria, morou no sul da Itália 

e foi considerado na época cidadão romano. Em sua obra, De Artibus ac Disciplinis 

Liberalium Litterarum, escreveu uma parte intitulada Institutiones musicae, cujo valor é 

particularmente importante para os estudos do início da música nas igrejas.
213

 Cassidorus 

tinha uma opinião muito particular sobre a arte e a ciência, que ele definiu da seguinte 

maneira: “Sobre a arte e a ciência: Já os famosos mestres dos ensinamentos seculares, 

Platão e Aristóteles nos garantiram que a diferença entre a arte e a ciência é que a arte é 

uma aptidão no desempenho referente às coisas dispensáveis, enquanto que a ciência lida 
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com coisas que são imutáveis.” 
214

 E sobre a música, ainda em Cassidorus, encontramos: 

“Música é a aptidão ou ciência que lida com números que estão relacionados com alguma 

outra coisa – a saber; aqueles números que ocorrem nos sons”.
215

 E também: “Música é a 

arte que examina as coisas na harmonia de uma com a outra, isto é, a diferença e a 

concordância dos sons.”
216

 

 E avançando mais no tempo, na Idade Média, o livro de referência mais confiável 

do cristianismo medieval é o Etymologiae, de Isidoro de Sevilha (c 560-636).
217

 Basta 

lembrar que, durante quase mil anos depois, a maioria das referências ainda era composta 

pela expressão “As Isyder sayth”, ou seja, “conforme disse Isidoro”.
218

 Isidoro, assim 

como Boethius e Cassidorus, serviu de mediador entre as culturas clássicas e medievais. 

Seu trabalho, Etymologiae, entendido como enciclopédico, secular e eclesiástico, foi escrito 

já em sua velhice. Consta dentro dele uma parte que versa sobra a música.
219

  

 Podemos dizer que, historicamente, a música Ocidental na Idade Média, assim 

como no Renascimento, era composta praticamente apenas dentro do contexto sagrado, 

sendo a Igreja a mais importante patrona de toda fonte musical. Sabemos, entretanto, que a 

música ia muito além deste contexto. E, além disso, depois que os meios de suporte foram 

alterados com a invenção da imprensa, novas tecnologias na fabricação de instrumentos e 

de partituras surgiram, e assim como os livros, causaram um profundo impacto na produção 

e nas formas musicais. A música tornou-se mais visível e acessível ao público geral. 

 Anna Maria Busse Berger afirma que a música fazia parte do contexto cultural do 

período da Idade Média, e não apenas dentro da muito estudada tradição da escrita, mas 

também da até agora muito pouco explorada tradição da ars memorativa.
220

 A mesma de 
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Lull, e não podemos deixar de ressaltar aqui mais um paralelo, desta vez entre a música e a 

educação, pois os noviços da Idade Média, desde a mais tenra idade, quando ingressavam 

nos monastérios, dedicavam a maioria de seu tempo à memorização dos cânticos, mesmo já 

sabendo ler e escrever. Aliás, para Berger, na Idade Média, a escrita era utilizada como uma 

ferramenta mneumônica auxiliar.
221

 Apesar de não termos como saber com certeza como 

eram memorizados os cânticos, segundo Berger, podemos, através das fontes encontradas, 

desenvolver algumas hipóteses coerentes com a cultura e a vida daquele período.
222

  

 Pode-se exemplificar a transformação gradual entre os pensadores do período com 

uma passagem na qual Bert Hansen faz uma análise interessante ao explicar a mágica 

medieval e a sua transformação gradual em nova ciência dentro da música.
223

 Segue abaixo 

o exemplo interessantíssimo dado por ele: 

 

“Considere o fenômeno da harmonia e da ressonância das cordas vibrando.
 224

 Em um 

mundo de essências e simpatias, um mundo de magia natural e da ciência aristotélica, a 

diferença qualitativa entre as cordas feitas das tripas de carneiro e as de um lobo são 

suficientes para explicar a razão de o som ser discordante (dissonante). Pois claramente 

há uma aversão natural entre carneiros e lobos.
225

 O matemático do século dezessete 

Jean Leurechon duvidava desta explicação, mas só poderia perguntar, quando 

confrontado com a vibração harmoniosa: “Serão estas harmonias ocultas ou serão as 

cordas torcidas para pegar notas?”
226

 Já em 1630 os trabalhos de Galileo e Mersenne 
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entre outros estabeleceram uma relação matemática para a vibração das cordas, que 

ficou sendo conhecida como a Lei de Mersenne. Esta lei diz que a frequência da corda 

em vibração é proporcional ao inverso de seu comprimento, multiplicado pela raiz 

quadrada da proporção da tensão da massa unitária do comprimento. Foi quando Galileo 

e outros identificaram a altura da corda, (a „segunda qualidade‟, com a frequência de sua 

vibração) que puderam demonstrar que esta frequência é determinada inteiramente pelo 

comprimento, densidade e tensão da corda, e todas as virtudes „ocultas‟ foram 

banidas‟.
227

 

  

 Lembramos que durante a Idade Média todo e qualquer movimento obtido das 

experimentações, produzido através da hidráulica, da pneumática ou dos maquinários da 

relojoaria era denominado “magia artificial”.
228

 

 E avançando no tempo, Damschroder e Williams, em seu livro, confirmam-nos que, 

na Alemanha, a teoria musical do século dezessete estava muito bem refletida nos variados 

trabalhos enciclopédicos de Alsted. E ainda argumentam que Zarlino (1517-1590) e Lippius 

(1585-1612) teriam sido suas principais fontes, além dos empréstimos de outros autores.
229

 

Ou seja, Alsted teve vários outros autores como fontes, tão importantes quanto foram 

Zarlino e Lippius.  

 Durante a Reforma, Martinho Lutero (também fonte de Alsted), que era amante da 

música, cantor, compositor e grande admirador da polifonia franco-flamenga, acreditava no 

poder educativo da música, razão pela qual instaurou na sua congregação, dentro dos 

serviços religiosos, a música. Originalmente as canções deveriam ser cantadas em uníssono, 

sem harmonização ou acompanhamento.
230

  

 Pode-se assumir que a Guerra dos Trinta Anos também teceu as suas teias 

paralisantes no campo da música. A razão disso foi uma lacuna entre os compositores do 

sul, que seguiam a música que se desenvolvia na cultura italiana e francesa de origem 

católica, e a música protestante dos germânicos, que estava se desenvolvendo na parte 

central e do norte. Segundo o musicólogo Manfred Bukofzer, enquanto os compositores 
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católicos adotaram o estilo musical italiano, sem mudanças essenciais, os compositores 

protestantes trouxeram a fusão mais original como contribuição para a história da música 

barroca, o chorale,
231

 na harmonia, em estilo concertato.
232

 A música para os protestantes 

tinha como função a interpretação da “palavra” do Evangelho, ação primordial nos serviços 

religiosos.  A música classificava-se em três categorias fundamentais, a saber: 1) stile 

antico, que eram os cantos gregorianos e os motetos; 2) o chorale e os saltérios (nas igrejas 

reformadas); 3) músicas figurais, que são as composições de músicas de arte.
233

 Alsted nos 

fala sobre isso no final do Capítulo XX da Música, em “Apêndice à Música”, mas como 

podemos constatar, existem algumas diferenças entre o que nos diz Bukofzer e o que nos 

informa Alsted: “O que é música greogoriana ou ambrosiana? Aquela é coral, esta é 

simbólica (figuralis); ambas assim ditas pelo autor. A primeira se diz ainda antiga e igual; a 

outra, nova e mensurável.”
234

  

 Notamos que este “Apêndice à Música” (Appendix ad Musicam) inexiste no 

Templum Musicum, de Birchensha. Esta é uma das grandes diferenças entre a 

Encyclopaedia de Alsted e o Templum Musicum. 

 

 

3.2. J. Birchensha (1605?-1681): Tradutor de uma obra reconhecidíssima, mas músico 

quase desconhecido 

 

 Conforme já indicado acima, sabe-se muito pouco sobre a vida de Birchensha. Não 

são precisas nem a data de nascimento nem a de morte, e pouco se sabe sobre sua infância e 

juventude. Não é conhecida tampouco sua formação educacional ou seu treinamento 

musical. A escassa informação biográfica é baseada nas compilações dos manuscritos de 

músicos de um colecionador de Oxford, Anthony Wood, que diz o seguinte: 
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 “Birchensaw (John) 

Descendente de uma boa família viveu quando jovem com o Conde de Kildare na 

cidade de Dublin, saindo de lá quando houve a rebelião de 1641, se estabelecendo em 

Londres, instruindo os cavalheiros nos estudos de viola e os instruindo a compor 

diversas partes. Era um homem gentil e viveu muitos anos após K.”
235

 

 

 Sabemos que foi como professor dos rudimentos da composição que Birchensha 

tornou-se famoso em seu tempo. Parece que alardeava um método próprio, através do qual 

qualquer indivíduo poderia aprender a compor, mesmo aqueles que não sabiam cantar ou 

tocar qualquer instrumento (em carta escrita para a Royal Society em 26 de abril de 1664). 

Afirmava também que seu tratado Syntagma musicae capacitaria qualquer pessoa, num 

dado período de tempo, a concluir “duas partes de música de qualidade em dois meses; de 

três partes em três meses, e assim por diante chegando até a compor sete partes, muito 

bem”.
236

  

 Em 1664, um comitê da Royal Society de Londres, que incluía Robert Boyle (1627-

1691)
237

,  foi organizado para analisar as ideias de Birchensha. Nesta reunião, foi analisada 
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uma série de discussões que envolvia tópicos como o de afinação e o do temperamento na 

música. Nestas discussões estavam envolvidos também os matemáticos John Wallis e 

Christiaan Huygens (muito conceituados durante o período). Birchensha foi convidado para 

participar de alguns experimentos.  Ele dedicou a Robert Boyle Compendious Discourse, 

que não foi publicado, título composto por 13 capítulos sobre os aspectos práticos 

(“Practicall”) da música e por 21 capítulos sobre seus aspectos matemáticos 

(“Mathematicall”). Sua intenção, ao publicar o Syntagma musicae, foi a de explorar e 

esgotar o assunto tanto „Filosoficamente‟ quanto „Matematicamente‟ e „Praticamente‟. 

Todavia, apesar do apoio da Royal Society, esta obra permaneceu sem publicação e 

provavelmente inacabada.
238

  

 

 

3.3. As fontes musicais de Alsted 

 

 As primeiras fontes mencionadas por Alsted em sua Encyclopaedia
239

, no capítulo 

referente à música, como já mencionamos, são as fontes bíblicas. Notamos ser o indício 

mais evidente de que a música e a religião para Alsted andam juntas. Todavia, conforme 

também já indicado, ele menciona como suas fontes outros autores, entre eles, Aristóteles, 

Platão, Cardano, Guido D‟Arezzo, Erycius Puteanus, Johannes Lippius, Gioseffo Zarlino, 

Orlando de Lassus, Luca Marenzio, entre outros.  

 Puteanus escreveu entre outras obras, a Musathena, também mencionada por 

Alsted,
240

 na qual tentou estabelecer uma ligação entre as sete linhas poéticas musicais e os 

sete planetas.
241

 Parece ter sido Lippius a apontar a tríade (três notas musicais, ou sons em 

um acorde musical), como representação da Santíssima Trindade.
242

 No capítulo de número 

V, intitulado de “Dos Símbolos dos Sons Musicais”, no Templum Musicum, “Of the Signs 
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of a Musical Sound”,
243

 ou ainda na Encyclopaedia Septem Tomis, “De Signis Soni 

Musici”,
244

 Alsted cita Erycius Puteanus (1574-1646) e sua obra, Musathena.  

            Erycius Puteanus (Errijck de Put) nasceu em Venloo, na Holanda, e morreu em 

Louvain, na Bélgica. É atribuída a Puteanus (juntamente a Simon Stevin, aparentemente um 

sem saber do outro) a identificação da sétima sílaba em concordância aos nomes 

guideonianos.
245

 Puteanus aperfeiçoou o sistema de solmização
246

, utilizando a primeira 

sílaba para se referir ao início de cada tom de uma oitava sucessiva. Sua homenagem aos 

gregos antigos é indicada pelo título de seu trabalho, Modulata Pallas (Athena Musical), 

sendo a palavra Pallas, como é sabido, o mesmo que Atena, a deusa grega da arte e do 

intelecto. O subtítulo do livro é Septem discrimina vocum ad harmonicae lectonis, (Milão, 

Pontianos, 1599), que traduzido significa: „Sete Divisões Silábicas para a Leitura 

Harmônica‟.
247

 Puteanus foi professor de música em Milão.
248

 Tudo leva a crer que 

Puteanus foi responsável por transmitir as tradições italianas musicais à Alemanha católica 

e à Holanda espanhola. Ele também chamou atenção para dois aspectos musicais 

importantes, ainda não significativos na música fora da Itália, tais como a necessidade da 

marcação de „tempo‟ ao se cantar, e a constatação, que inclusive consta do poder fora do 

comum dos afetos encontrados nos madrigais.
249

 Parece que o tratado ao qual Alsted se 

refere, sobre as sete sílabas e as notas musicais, assim como sobre os nomes dos planetas 

relacionados às notas musicais nas páginas 36, 37 e 38 do Templum Musicum ou nas 
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páginas 1199 e 1200 da Encyclopaedia, são ideias totalmente extraídas da obra Musathena, 

de Puteanus.  

  Alsted citou também Lippius
250

 ao dar os mais diversos atributos
251

 à música, tais 

como: mover os afetos, repelir a tristeza, ser sábia para a ciência e muito mais.
252

 Ou seja, 

Alsted está dizendo que a música é boa para o espírito do homem, sendo benéfica tanto 

enquanto parte dos serviços religiosos quanto como música em si. Daí Alsted infere que o 

diabo e a música profana são inimigos da música pura. Portanto, podemos dizer que para 

Alsted, a música tem realmente um fim religioso. São Basílio, considerado inovador 

litúrgico, mencionou o poder de sedução da música e disse que tendo o Santo Espírito visto 

os homens difamarem e aviltarem a virtude de tal maneira que não haveria volta para uma 

vida correta e pura (devido aos prazeres proporcionados), resolvera tomar algumas 

medidas. Entre essas medidas, estaria fazer melodias que contivessem as doutrinas e que 

fossem agradáveis aos ouvidos e também suaves no som para que os ouvintes recebessem 
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cada parte musical como um assunto diferente, ao contrário, ele define o assunto da música em geral como „a 

composição plena da arte e da prudência de uma peça harmônica‟, algo que deveria ser entendido como uma 

parte apenas da „musica melopoética‟. Musica est Scientia Mathematica subalternata comprimis Arithmeticae 

circa Cantilenam Harmonicam artificiosè & prudenter componendam occupata Hominis maximè movendi 

moderatè causâ in DEI gloriam. “Synopsis musicae novae, fol. [Ai´]”. Sob o título musica prattica, explica-se 

que o tópico consiste dos intervalos e de suas combinações consonantes e dissonantes  e a forma como foram 

feitas, pelo compositor para acomodar as palavras e os ritmos do texto. Cf. Howard, “Form and Method in 

Johannes Lippius”.  

251
 Notamos que tanto J.B. Howard, em Form and Method, quanto Birchensha séculos antes traduzem a 

palavra “prudência”, do latim, para o inglês como: “prudence”, isto é, prudência, discrição. Não seria demais 

lembrar que no Dicionário Latino-Português, de E. Faria, na página 815, a palavra “prudentia” tem como 

tradução: 1. Sent. próprio: previdência, previsão. 2. Sent. comum: sagacidade, bom senso, prudência, 

discrição. 3. Sent. particular: saber, ciência, habilidade, competência. 4. Na língua filosófica: discernimento 

(das coisas boas, más ou indiferentes). 5. Na língua retórica: conhecimentos práticos. 

252
 Alsted, Encyclopaedia, 1195. 
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as palavras proveitosas imperceptivelmente. Foram criados com esta finalidade, enfim, os 

salmos.
253

  

 Quanto a Lippius, às “causas formais” na música e também às suas ideias
254

 em 

geral, Howard afirma que sua mais provável e principal fonte tenha sido o “Proemio” da 

edição de 1573, da obra Istitutione harmoniche, de Zarlino.
255

 

 Zarlino, como se sabe, foi compositor, cantor e teórico de música italiano. Formou-

se com os frades franciscanos, na ordem em que foi posteriormente ordenado. Estudou com 

Adrian Willaert e assumiu o posto de Mestre de Capela na Catedral de São Marcos em 

Veneza em 1565. Em 1558, publicou Le istitutioni harmoniche, um marco na história da 

teoria musical. A sua meta era unificar as teorias especulativas, baseadas em fontes antigas, 

e as práticas das composições modernas.
256

 Noutros termos, seu grande esforço foi o de 

unir a teoria musical à prática de composição.
257

 Zarlino usou como uma de suas fontes 

Marcilio Ficino, que baseava suas teorias em Platão. Estas teorias referiam-se aos intervalos 

musicais tidos como consonantes, que se iniciavam no diapasão (intervalo de oitava), pois a 

razão 2:1 era para os platônicos o início das proporções.
258

 

 Referindo-se às consonâncias perfeitas e imperfeitas, Zarlino defendeu que a divisão 

da oitava cantada pelos músicos era dotada das proporções mais simples. Esta defesa era 

baseada em Fogliano e, embora este “utilizasse a defesa no sentido aural para justificar seus 

números” e Zarlino buscasse uma via mais racional, ambos compartilhavam a ideia do 
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 Strunk, 121. 

254
 Para ver mais sobre este assunto, consultar dois estudos: Eucken, Die Methode der aristotelischen 

Forschung in ibrem Zusammenbang mit den philosophischben Grundprincipien des Aristoteles dargestellt  e 

Le Blond, Logique et méthode chez Aristote: Etude sur la recherche des pricipes dans la physique 

aristotélicienne. 

255
 Howard, Form and Method in Johannes Lippius,532. 

256
Gioseffo Zarlino. The Concise Grove Dictionary of Music, Grove Music Online. Bromberg afirma que 

Zarlino demonstra não ter grande conhecimento da língua grega, pois encomendava as traduções. E mais, na 

obra Le istitutioni harmoniche, editada em 1558, Zarlino, segundo Bromberg, plagiou uma demonstração 

matemática do alemão Michael Stifel (1487-1567). Relembra ainda a historiadora da ciência que “de maneira 

geral Zarlino quase não proveu citações dos demais autores, como Gaffurio, Glareano ou Fogliano, que 

chegaram a ser parafraseados em suas obras”. Palisca, Humanism in Italian Musical Thought, 245. Apud 

Bromberg, “A Música como Ciência na Obra Quinhentista de Vicenzo Galilei”, 41-2. 

257
 Morehead, 605. 

258
 Zarlino, Istitutione, II, 48:142. Platão, Epinomis, 991a, 107. Apud Bromberg, 41. 
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„número sonoro‟.
259

 Segundo Bromberg, para Zarlino, as consonâncias eram formas 

universais criadas por Deus. Os sons não possuíam necessariamente uma realidade física 

acústica. Ao descrever uma corda dividida em duas partes iguais, Zarlino dizia “que a 

proporção encontrada entre os espaços era a mesma encontrada entre os sons.”
260

 

 Zarlino definiu os 12 modos nos termos de: altura, de espécies de quartas e quintas, 

nas quais as escalas modais deveriam ser divididas,tanto as principais cadências como os 

começos. Para ele, os começos naturais de todos os modos estão nos extremos das cinco 

espécies, a saber: Ré e Lá no Dórico e no Fá, o tom dividindo a 5ª. Apesar de Zarlino saber 

que algumas composições começavam em outros tons, fazia questão de dizer que as 

considerava oposições à ordem “natural” e “verdadeira”.
261

 

 Na obra Le istitutione harmoniche (1558), Zarlino trata as terças maiores e menores 

como inversões dentro dos intervalos de quintas e, consequentemente, como tríades 

maiores e menores. Também demonstra de maneira lúcida e prática cânones e contrapontos 

dobrados e adere ao sistema dos 12 modos.
262

 Na parte i de Le istitutione harmoniche, 

Zarlino também revê as bases filosóficas, cosmológicas e matemáticas da música. Já na 

parte ii, expõe o sistema tonal grego e o suplanta com a moderna teoria das consonâncias e 

da afinação de seu tempo.
263

 Zarlino sistematizou de maneira crítica uma vasta literatura 

sobre a música, a filosofia, a teologia, a matemática e a história clássica.
264
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 “il numero sonoro non è altro che il numero delle parti d‟um corpo sonoro, come sarebbe di uma chorda, la 

quale pigliando reagione di quantità discreta, ne fa certi della quantità del suono da lei prodotto,”. Zarlino, 

Istitutione, I, 19:29. Em Fogliano: “Numerus sonorus ...nihil aliud est: nisi numerus partium sonori corporis; 

utputa; chordae; Quae numeri ac discreti accipiens rationem: nos certiores reddit de quantitate soni ab ea 

producti”, Musica theorica, I:1, fol.1r. Apud Palisca, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, 

246, e Bromberg, 42. 

260
 „(...) tirata una chorda equale, quella proportione, che si trova da spacio à spacio, quella istessa sia da 

suono à suono”. Zarlino, Dimostratione, 147.‟Embora Zarlino reconheça a existência do corpo sonoro, 

confunde sua descrição e qualidades e não consegue claramente definir quais são os atributos dos números e 

quais os dos corpos. „vedrete ch‟io proponerò un numero in atto: sempre lo prenderete per tanti parti fatte del 

corpo sonoro, le quali dinota esso Numero‟. Zarlino, Sopplimenti, 56. Apud Bromberg, 72, nota 96. 

261
 Lowinsky, Tonality and Atonality, 34-5. 

262
 Slonimsky, The Concise Baker’s Biographical Dictionary, 1146. 

263
 O desenvolvimento da música secular, que se abre para as influências populares, permite que a tendência 

tonal apareça e se desenvolva da mesma maneira que, ao se voltar para a música religiosa, inspire-se, para seu 

desenvolvimento, na música modal. Portanto podemos dizer que talvez a música no século dezesseis e início 

do dezessete tivesse como base tanto a tonalidade quanto a modalidade. Cf. Lowinsky, 76.  

264
 Palisca, Grove Music Online. 
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 A partir de Burney, vemos que, para Zarlino, os pré-requisitos de um músico 

completo seriam os seguintes:  

 

“[...] teria que ter conhecimento de Aritmética para poder calcular as proporções 

musicais; ter conhecimento de Geometria para poder medi-las; ter conhecimento do 

monocórdio e do cravo para poder fazer experiências e ver os efeitos; saber afinar os 

instrumentos para acostumar os ouvidos a distinguir e conhecer os intervalos; que saiba 

cantar com verdade e bom gosto; que entenda muito bem de contraponto; que seja um 

gramático para poder expressar-se com as palavras e escrever corretamente; que lesse a 

História para ver o progresso de sua arte; ser Mestre em Lógica para poder argumentar e 

investigar as partes incompreensíveis dela; ter o apoio da Retórica para expressar seus 

pensamentos com precisão; e mais, faria bem se adicionasse a estas ciências também, a 

familiaridade com a filosofia natural e a filosofia do som; que seus ouvidos exercitados e 

purificados jamais sejam enganados;” 

 

 Tendo Zarlino ainda feito o seguinte comentário: “aquele que tem como aspiração 

ser um perfeito músico, se falha em algum destes requisitos, normalmente tornará todos os 

outros inúteis.”
265

  

 Como podemos verificar, o fio de Alsted vai passando de um pensador, que cita 

outros anteriores, ou seja, de uma fonte a outra, num processo que nos leva até o mais 

remoto passado, até Platão e mais além, aos homens bíblicos que fazem parte das Santas 

Escrituras. 

 E já que mencionamos as escrituras, convém mencionar que encontramos na parte 

final do Capítulo de Música, em que são elencadas “Questões de Música”, em primeiro 

lugar, a seguinte pergunta: “A música moderna se torna igual à antiga?” (An hodierna 

musica sit cadem cum prisca?). A resposta formulada por ele apoia-se numa das fontes já 

aqui tratadas: Puteanus nega isso em Musathena nos seguintes termos: 

 

“Hoje na sombra somente daquela antiga arte, não somente difíceis, mas 

lânguidos ainda e desagradáveis, cantamos ou salmodiamos, com uma certa força. Onde 
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 Burney, 132. 
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está Asclepíades,
266

 que com o seu canto conteve inflamadas revoltas? Onde está 

Damião
267

 que com som grave de suas melodias, subjugou a petulância da juventude 

embriagada? Onde está Tales de Creta
268

 que, com a suavidade dos seus instrumentos, 

afugentou as doenças e a pestilência? Mas todo nosso canto e esforço trazem aos 

ouvidos certas ciladas; não capturam o espírito. Sem dúvida, certa força divina tem 

poder sobre esta parte divina que em nossa Música até o momento procura, mas não 

encontra. Na Música antiga houve e tornou-se célebre.”  

 

 E continua Alsted: “A esta opinião de Puteanus com razão aderimos, visto que 

conhecemos a história sagrada que David, com sua música, acalmou o espírito inquieto de 

Saul”.  Alsted termina esta primeira questão afirmando que está convencido de que a 

música dos antigos, ao contrário da música de seu tempo, possuía uma “força divina e 

celeste que hoje com dificuldade, se não talvez extraordinariamente, seja conhecida”.
269

 

 

 

3.4. Obra, Musica/ Templum Musicum 

 

 Iniciaremos a análise desde o princípio da parte da Musica (e/ou do Templum 

Musicum) que consta no Liber XX da Encyclopaedia de Alsted. Nosso método de análise 

consistirá, inicialmente, em ver algumas das regras de Alsted e verificar suas semelhanças 

com suas fontes. 
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 Asclepíades era médico e, de acordo com os sábios da Antiguidade, curou um paciente louco, trazendo-o 

de volta a realidade, através de uma melodia. Cf. Strunk, 148. 

267
 Acreditamos que o Damião a que se refere Puteanus seja, Pedro Damião (1007-1072?), promotor da 

reforma do clero. Escreveu diversos poemas. Expôs com clareza e vivacidade a doutrina trinitária já 

utilizando, seguindo textos bíblicos e patrísticos, os três termos fundamentais que depois se converteram em 

determinantes também para a filosofia do Ocidente: processio, relatio e persona (cf. Opusc. XXXVIII: PL 

CXLV, 633-642; e Opusc. II e III: ibid., 41ss e 58ss). Libreria Editrice Vaticana. Consultado em: 

www.zenit.org/article-22612?. 

268
 Tales de Creta afugentava com determinadas melodias da cítara as enfermidades contagiosas. Cf. Ceballos, 

Humanismo y Literatura, 221. Expulsou com a música a pestilência de Lacedemônia. Cf. Feyjoo, Cartas 

Eruditas, 22. 

269
 Questiones Musica, 1. Alsted, 1209.  
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 Tomamos como nosso primeiro passo a regra referente à música ser uma ciência 

matemática. Vê-se em Alsted, no Capítulo I, a Regra I “Do Sujeito da Música:
 
A música é 

uma ciência matemática subalternada a aritmética”.
270

  

 

Platão 

Quintiliano 

parafraseando 

Platão 

Timaeus 

De musica 3.24 

“Em diversas interpretações numéricas e de processos 

matemáticos.”
271

 

 

Cassidorus 

Institutiones 

divinarum 

saecularium 

litterarum 

“Música é a disciplina que trata dos números e daquelas 

coisas que se encontram nos sons.”
272

 

Zarlino 

 

Istitutione 

harmoniche 

“Quais as considerações sobre intervalos relacionados nas 

composições para mais de duas vozes.”
273

 

“[....] das relações de proximidade e similaridades entre a 

música e a aritmética e a geometria.[...]”
274

 

Alsted Encyclopaedia 

“De fato assim como a Aritmética trata do número, assim a 

Música se ocupa do número dos sons, ou, como dizem 

outros, do som numeroso. Portanto, assim como a Ótica se 

diz certa Geometria particular, assim a Música pode ser 

chamada de certa Aritmética particular. [....] Deste modo, 

porém, é evidente que é ciência, porque tem matéria, 

princípios e afecções, que são três coisas exigidas para a 

completa razão de ciência.”
275

 

Tabela 10 

  

 Como podemos ver acima, Alsted não é nada original em suas observações sobre a 

música, nem quanto a esta ser uma ciência matemática. Desde Platão e Aristóteles o 

assunto já fora amplamente discutido. O que é interessante notar é que cada um expõe o 

mesmo conceito da maneira que melhor se ajusta às ideias e elucubrações do momento. 
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 Alsted, Encyclopaedia, 1195. 

271
 Strunk, 21. 

272
 Ibid, 143. 

273
 Ibid, 448. 

274
 Ibid, 295. 

275
 Alsted, Encyclopaedia, 1195, Liber XX, I.I. Conforme já citado anteriormente no início deste capítulo. 
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Boethius já havia classificado a música como uma ciência matemática
276

, também a 

“música humana”, que se refere à harmonia do corpo e da alma, e, por fim, a “música 

mundana”– que trata a harmonia do Universo.
277

 E mais, 

 
“[...] foi Platão que, no Timeu (o mais conhecido de todos os diálogos da Idade Média) e 

na Republica, expôs esta doutrina de forma mais completa e sistemática. As idéias de 

Platão acerca da natureza e funções da música, tal como vieram mais tarde a ser 

interpretadas pelos autores medievais, exercem uma profunda influência nas 

especulações destes últimos sobre a música e o seu papel na educação.”
278

 

 

 

 No Capítulo I, Regra II, lemos que  “A música harmônica
279

 é uma profusão de sons 

exatos, corretamente compostos de acordo com o texto” e vemos que diversos autores 

anteriores a Alsted discorreram sobre o tema. Alsted também cita os salmos de David e 

numera-os em três partes: “Lamentação, Consolação e Agradecimento: sendo que, estes 

três tons deve haver”.
280

 Não seria demais lembrar que os salmos de David com a intenção 

de acalmar as mentes perturbadas foram mencionados anteriormente por: Cassidorus,
281

 

Zarlino,
282

 Ficino
283

 e por muitos outros que fazem parte das fontes primárias de Alsted na 

Encylopaedia. 

 Continuando, vemos no Capítulo I, Regra III, um título sugestivo: “O sujeito da 

funcionalidade da música são as coisas sagradas e liberais. Pelo qual aparentam ter grande 
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 Gouk, 81. 

277
 Boethius, De musica, 50-1. Apud Gouk, 81. 

278
 Grout & Palisca, 19-20. 

279
 “Harmônica é uma parte da ciência teórica e prática que lida com a natureza dos harmônicos. E os 

harmônicos são constituídos de notas e de intervalos dentro de certa ordem. As partes dos harmônicos são 

sete: notas; intervalos; gêneros; escalas; tom; modulação e composição.” Boethius, De institutione musica, 

4.1-2. Apud Barbera, ed. e trad., The Euclidean Division of the Canon: Greek and Latin Sources.  

280
 Alsted, Encyclopaedia, Cap. I, Regra II, 1195. 

281
 Strunk, 148.  

282
 Ibid, 298. 

283
 Ibid, 386. Notamos que Ficino foi o único entre os acima citados a dizer que “a menos que os religiosos o 

exijam, pode-se atribuir em vez de Deus, à Natureza o alívio dado pela música de David a Saul”. Grout & 

Palisca, 25. Grosso modo, notamos que a harmonia na Grécia Antiga referia-se aos modos, isto é, a escalas 

com certo tipo de atributos, como o etos. Razão pela qual acreditamos não ser estranha a inclusão dos salmos 

de David nesta regra. 
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utilidade”. Esta é a regra na qual Alsted cita Lippius
284

 e também compara a música liberal 

à música profana, que mencionamos no início deste capítulo.   

 O Capítulo II “Trata dos Princípios de Cognição na Música.”
285

  

 

“Os princípios de uma canção harmônica são aquelas das quais devem 

depender: e, portanto estes são os Princípios da Cognição ou da Constituição. Os 

princípios da Cognição são aqueles pelos quais a canção harmônica é conhecida. E 

podem ser internas ou externas. As internas são tiradas da própria ciência e as externas, 

da filosofia, parte teórica e parte prática.”
286

 

  

  Não nos deteremos neste tópico, conforme a justificativa do próprio Alsted, que 

argumenta, na Regra I do Capítulo II: “Os princípios internos ou domésticos da Cognição 

[....], que não vale a pena tratar do assunto neste capítulo.”
287

 

 Lembramos que Quintiliano, em De Musica, define a música como a “ciência do 

melos.”
288

 Neste caso, para Quintiliano, a música é tanto uma ciência, para a qual ele usa os 

termos “problemas” e “efeitos”(fazendo, assim, parte do conhecimento), quanto uma arte, 

“como os próprios antigos nos demonstraram e eu mesmo mostrarei agora.”
289
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 Entendemos que existe algum engano quanto ao que vêm a ser a música profana e a música liberal, pois 

lendo o que Alsted escreve, Lippius e Alsted estão de acordo que a música liberal não é a profana, não sendo, 

portanto, diabólica. Vide tradução, páginas 3 e 4. Em contrapartida, Ingo Schultz em sua dissertação diz que 

“Enquanto J. Lippius – que é o modelo seguido por Alsted para seus tratados enciclopédicos – eleva o 

Dreiklang a símbolo da trindade divina, Alsted introduz o conceito de “tria harmônica” como pertencendo 

puramente à teoria musical. Essa desmistificação do conceito do Dreiklang mostra com total evidência que 

Alsted/Lippius/Drei não admitia a mínima sobreposição entre teoria musical e ideias religiosas e, assim, 

demarca a separação radical entre a compreensão religiosa da teoria e da prática da música sacra e a prática da 

música profana. “Aparentemente, Alsted fez uma metamorfose do seu pensamento, o de uma juventude onde 

a música era para servir Deus, etc., para uma mais madura, a de uma diferenciação entre a música de culto e a 

música como sendo a de „prazer estético‟, na qual, não se deve misturar essas duas coisas”. Schultz, “Studien 

zur Musikanschauung und Musiklehre: Johann Heinrich Alsteds (1588-1638)”.   

285
 Alsted, Encyclopaedia, Cap. II, 1195.  

286
 Ibid, Preceitos. 

287
 Ibid, Cap. II, Regra I. Mesmo assim salientamos que a cognição na música, bem como o que diz Alsted 

sobre ela, não deixam de serem conceitos importantes e fundamentais para a música. 

288
 Do termo grego µ  (melos; plural: mele), referindo-se ao complexo musical completo, desde a melodia, 

o ritmo e da dicção (neste caso o texto). Cf. Strunk, 48. 

289
 Ibid, 48. Na relação entre a ciência e a arte no conhecimento, ver Aristóteles, Metaphysica, vol.1,1; e 

Ethica Nicomachea,vol. 6, 3-8. 
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 Na Regra II, chamada de “Princípios teóricos que a música deve usar [...]”, Alsted 

atribui à música duas localidades, uma remota e outra próxima. À remota, ele atribui 

aquelas retiradas da metafísica e da física, subdividindo-as em diversos outros atributos tais 

como:
290

 

 

“[...] na metafísica: princípios de unidade, bondade, beleza, perfeição, ordem, oposição, 

quantidade, qualidade e outros. E na física: quantidade, qualidade, movimento, lugar, e 

tempo de um corpo natural, e também o ar, o som, sua propagação, multiplicação, 

diferenças e percepção. E por último, as afeições, o amor, a alegria, a tristeza e 

outros.”
291

 

 

 E Alsted continua descrevendo estes princípios como:  

 

“[...] axiomas, pressupostos, perguntas, teoremas, problemas e como conseqüências 

matemáticas, e àquelas parcialmente aritméticas e parcialmente geométricas: mas 

principalmente aritmética; especial aquele que se relacionam com as propriedades dos 

números simples e também de suas proporções; viz, dupla, tripla, sesquialtera, e outros, 

que em minha aritmética: aqui deixem estes axiomas serem observados. 1. A proporção 

da igualdade é radicalmente entre um e um: e isso é a raiz de todas as proporções. 2. A 

proporção dupla é aquela entre duas e uma, a tripla entre três e uma, quádrupla entre 

quatro e uma, e assim sucessivamente. Observe que as proporções radicais são em nove 

números simples, do 1. ao 9., porque são as raízes de todos os números.”
292

 

 

 Já a Regra III tem como título “Os princípios práticos que a Música utiliza, são 

principalmente tirados da Ética, Economia, Política e da Poética”.  
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 Alsted, Encyclopaedia, Cap. II., Regra II, 1195. 

291
 Ibid. 

292
 Ibid. Mantivemos em itálico as palavras que estão grafadas também em itálico no original em latim da 

Encyclopaedia de Alsted. Notamos, entretanto que no Templum Musicum de Birchensha o mesmo não ocorre, 

e que este capitaliza algumas letras que Alsted não se deu ao trabalho de capitalizar. Ex: “Observe, that 

radical proportions are in Nine Simple Numbers, from 1. to 9., because they are the Radixes of all Numbers.” 

Birchensha, Templum Musicum, Chapter II, Rule 2., 7. Em Alsted: “Observa proportiones radicales esse in 

novem numeris simplicibus ab 1. ad 9. quia hi sunt radices omnium numerorum.” Alsted, Encyclopaedia, 

1195, Cap. II, Regra II.  
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“Retiradas da Ética estão os princípios da Virtude, e da Felicidade Moral; da Economia 

as ações domésticas; da Política, princípios da Virtude e da felicidade civil, e da Poesia, 

princípios relacionados à Rima e ao Verso, que possuem tal afinidade com a música, 

que algumas (músicas) são divididas em harmônicas, rítmicas e métricas.”
293

  

 

 Não é demais lembrar que, provavelmente, a Ética a qual Alsted se refere seja a da 

Renascença, que era aparentada da Lógica, por sua vez incluída nas chamadas studia 

humanitatis, ou humanidades. Já a relação entre a música e a poética poderia ser vinculada 

a Aristóteles, (Poetica), 1.4-12, ou a Quintiliano, Institutione Oratoria, 1.10.10 e 

1.10.29,
294

concluindo assim o Capítulo II. 

 O Capítulo III refere-se à música harmônica. Seu título é “Da eficiência e finalidade 

de uma música harmônica”.  Na parte do preceito, Alsted diz que são os princípios da 

constituição que fazem a canção. As causas podem ser externas ou internas. As externas são 

eficientes e com finalidade. A causa eficiente pode ser primária ou secundária. A causa 

primeira é Deus, o “autor de todas as Sinfonias”. A segunda causa é, em parte, a Natureza, 

a mãe de todos os sons, e, em parte, a arte, aperfeiçoando os rudimentos da natureza. A 

finalidade última é Deus, o arquétipo da Harmonia. E a finalidade subordinada vem a ser o 

movimento, o impulso do Homem em direção ao ódio, ao vício, e o culto a virtude.
295

  

 As regras deste Capítulo são também três, e a primeira será que “Deus é o autor e o 

mantenedor de toda a Harmonia” ou, em suas próprias palavras:  

 

“Vendo a harmonia é Ordem, e é ordem tendendo à Unidade; pois Deus é o autor e 

mantenedor de toda a Ordem, e da Unidade maior. E mais, Deus é o chefe de uma 

alegria imensurável, portanto aqueles que se alegram Dele se aproximam. Motivo pelo 

qual os Rabinos dizem que o Santo Espírito faz cantar em razão da alegria. E os 

filósofos dizem que a alma do sábio faz-se sempre alegre; pois como a alegria é 

harmonia pura, é agitada e mantida pela harmonia musical.”
296
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 Tanto na República, quanto no Timeu, Platão já utilizava o termo “harmonia” 

( ) e suas formas relativas, como um termo que expressa significados complexos e 

associações à visão grega da música. No Timeu, a harmonia refere-se à união das 

disparatadas partes da alma universal, dentro do contexto tradicional das raízes musicais de 

Pitágoras.
297

 Na República, Platão diz que o melos ( ), que significa canção em grego, 

é composto de três coisas, do texto, da harmonia e do ritmo.
298

 Para Cleonides, muito lido 

pelos músicos durante a Renascença, a harmonia é uma ciência teórica e prática relacionada 

à natureza do harmonioso, tendo harmonioso a ver com notas e intervalos dentro de uma 

determinada ordem.
299

 Já para Santo Isidoro, a música tem três partes: a harmonia, o ritmo 

e a métrica. A harmonia, segundo ele, é aquilo que distingue o som alto do som baixo. Para 

ele, a harmonia é a primeira divisão da música e é a modulação da voz. Produz o 

movimento do corpo e da mente, e por causa deste movimento, o som, do qual vem a 

música que no homem é chamada de voz.
300

 Entretanto, é de Lippius que Alsted empresta 

as observações da “causa” e “finalidade” da música. Lippius diz
301

 que as duas causas 

externas, a “final” e a “eficiente”, compreendem a música nos aspectos tanto próximos 

quanto remotos, em suas manifestações humanas e em sua relação com o Cosmos e com a 

Divindade.
302

 

 O Capítulo IV tem como título a quantificação de uma canção musical. Em seus 

preceitos, fala-se sobre a matéria e a forma da música, e este capítulo é composto de sete 

regras.  

 Nos preceitos, Alsted apresenta os princípios da música harmônica como sendo a 

matéria e a forma, as quais são constituídas por partes. A parte simples é chamada de som, 

ou também de monad, que segundo ele, em grego seria tonos. Os sons musicais são 

classificados de acordo com sua quantidade e com seus sinais. Pela regra, quando se 

considera a quantidade, a música é chamada teórica e quando se considera os signos, 
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signatária.
303

 Notamos que também em Lippius a música signatária (musica signatoria) é 

subordinada à teoria.
304

 

 As sete regras são: 1. Todos os sons são quantus (grandes); 2. Todos os sons são 

longos numericamente; 3. Todos os sons são amplos numericamente; 4. Todos os sons são 

cheios numericamente; 5. O uníssono simples é a raiz principal de todos os intervalos; 6. 

Sons irregulares compõem um intervalo musical. 7. A escala musical tem sua explicação 

nos teoremas. 

 Notamos que o termo forma é empregado na música referindo-se aos princípios que 

permitem a um trabalho musical ser percebido como um todo coerente. Também pode ser a 

organização do pensamento musical, obtida mediante a alternação entre a tensão e o 

relaxamento. Este contraste entre a tensão e o relaxamento, pode ser obtido de diversas 

maneiras distintas. Na melodia, por exemplo, as notas mais agudas (altas) normalmente são 

mais tensas do que as do registro médio ou grave (baixas). No ritmo, as notas mais rápidas 

têm maior impulso do que as lentas. Em harmonia ou no contraponto, é a dissonância que 

implica tensão, e a consonância que implica o repouso.
305

 No início do século XVII, para 

Lippius, a palavra forma, na música, deve ser entendida como a palavra forma do latim, do 

termo aristotélico “causa formal”. As ideias de Lippius sobre a forma na música são, 

portanto, a “causa formal” em termos aristotélicos, e toda a sua abordagem será a da 

problemática filosófica do início de século XVII.  

 Na regra número 1, Alsted observa que todos os sons são quantus (grandezas) e que 

toda qualidade auditiva tem muita densidade. Ao citar Lippius, afirma que “o mais 

cuidadoso Lippius poderá certamente dizer que todo som é contínuo ou discreto, ou 

explicável numericamente”.
306

 

 De principal interesse neste capítulo é a regra número 5, pois nela explica Alsted 

que a raiz de todos os intervalos musicais é o uníssono, uma vez que o uníssono consiste de 

uma proporção de igualdade, que é radicalmente entre 1 e 1, como visto no monocórdio. E 
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conclui que o uníssono não é um intervalo musical, e sim o próprio.
307

 Já a regra de número 

6 é extensa e detalhada nas explicações sobre as proporções, assim como nos intervalos e 

nas divisões aritméticas da música. Na regra 7, Alsted discorre sobre os tipos de escalas que 

pode haver. 

 O Capítulo V é o capítulo “dos sinais do som musical”. No preceito, Alsted nos 

informa que os sinais principais são: a nota e a pausa. Menciona o pentagrama e a partitura 

musical. Menciona também as claves, as sete letras e as sete notas musicais.
308

 

 Seis regras compõem este capítulo. A primeira regra é a da “certeza de que o sinal 

dos sons são números cifrados”.  

 

“O som precisa ser anotado de alguma maneira, pois o homem não consegue capturá-lo 

nem na escrita e nem na mente. Será através dos sinais que o som poderá ser capturado 

e anotado, sinais este que mensuram a quantidade e a qualidade que representam. Como 

os números e as proporções podem representar as dimensões do som, são eles que 

designam a sua essência, e a mais correta maneira de se sinalizar se encontra nas cifras e 

nos números.”
309

 

 

 As regras de número 2, 3, 4 e 5 são regras sobre os sinais musicais, tais como as 

notas musicais e as pausas, e sobre os sinais das respirações e das síncopas.
310

 Já na regra 

de número 6 notamos uma diferença com relação às regras anteriores. Esta regra não se 

restringe apenas às regras musicais, mas trata também da música, da voz e da Harmonia 

Universal. 

 Alsted inicia esta regra apresentando-nos sete letras, a.b.c.d.e.f.g., como sendo 

raízes da escala diatônica do diapasão. Nesta apresentação, ele afirma que estas letras são 

nomeadas “chaves”
311

 porque a canção é aberta pelas “chaves”. Posteriormente, Alsted 
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observa que estas chaves podem ser assinadas, ou entendidas, ou não assinadas (vide Fig. 

8). E, nesta regra, ainda trata dos acidentes na clave, como o bemol e o sustenido, 

mencionando o bequadro também.  

 

 
Fig. 8 

 

 E ainda na regra de número 6, Alsted menciona que:
312

 

 

“[...] os músicos da Antiguidade ensaiavam as vozes musicais de maneira 

diversa das vozes musicais dos músicos posteriores. As seis, ut, re, mi, fa, 

sol, la, já faziam parte da música da Antiguidade. A estas seis vozes 

alguns adicionaram a sétima, si, caso houvesse a necessidade de alguma 

mutação. Exatamente por essa razão e por isso que Erycius Puteanus na 

Musathena teve que filosofar tanto.”
313

 

 

 E aqui se inicia, podemos dizer, a parte mais interessante da regra número 6. Alsted 

começa apresentando Guido D‟Arezzo
314

 como um músico muito habilidoso e encantador, 
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que introduziu com perfeição seu “número seis”, apresentado nas seis notas silábicas, o que 

ele “emprestou e traduziu do hino de São João”.
315

 

      

 
Fig. 9 

316
 

 

 Alsted segue esclarecendo as razões pelas quais as notas são os indicadores das 

vozes, assim como de certo sinais também, e, portanto, a necessidade de haver tantas notas 

quanto vozes para expressá-las.
317

 Depois, explica os intervalos, dizendo que são chamados 

de tons. Ainda, segundo ele, o som e o tom, ou intervalo, são diferentes entre si, pois o som 

é a voz propriamente dita, que é formada pela boca, trazida pelo ar até as orelhas. E o tom é 

o espaço circunscrito entre os dois sons.  Alsted corrobora esta afirmação mencionando as 

informações das sete vozes musicais de Ptolomeu, de seu Décimo Primeiro Livro, que trata 

da Música.
318

 Discorre ainda, citando egípcios e gregos, destacando que eles também 

aprovavam as sete vozes pelo número das sete vogais. Citando Demetrius Phalereus como 

testemunha das manifestações de louvor aos deuses, através da enunciação das sete vogais, 

e também Plutarco, que conciliou as sete vogais gregas às muitas vozes da música.
319

 

Posteriormente, continua escrevendo sobre os instrumentos de cordas, dizendo que estes 

também são em número de sete devido às “sete vozes”. E, mais adiante, menciona os 

antigos e confirma ter sido eles que atribuíram  as cordas da lira aos sete planetas.
320

 A 

seguir, ensina os rudimentos do solfejo e das escalas modais. Trata dos tons e das relações 
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da voz com os intervalos.
321

 E continua discorrendo sobre os diversos tipos de escalas e 

tons. 

 No Capítulo VI, trata das Díades Musicais (De Dyade Musicâ).
322

 Seu preceito diz 

que: a música pode ser considerada Música Harmônica primária ou secundária. A primeira 

é chamada de harmonia e consonância e é aquela que é agradável à escuta. A segunda é 

enarmônica e dissonância e é aquela que ofende a escuta. E assim por diante é tratado o 

assunto das díades. Cinco são as regras que compõem este Capítulo.
323

  

 A primeira regra trata das proporções congruentes e incongruentes. Nela Alsted 

elogia Ptolomeu, concordando com seu ensinamento de que: “há dois juízos das proporções 

congruentes e incongruentes, sendo a primeira proporção a Superior à priori, a saber, 

Logos: a outra é inferior, que deverá exatamente julgar os sons à posteriori, a saber, a 

Escuta.”
324

 

Sobre o assunto, Alsted considera ainda que: 

 

“Pitágoras erra quando diz que nada deve ser atribuído à escuta neste caso assim como 

também falsamente supõe Aristoxenus que nada há aqui para ser atribuído à Razão. Pois 

a natureza das proporções é demonstrada pelo monocórdio: e é nisso tudo em que os 

Intervalos musicais estão contidos.” 
325

 

 

 Na regra número 2, Alsted reafirma a regra número 5 do Capítulo IV, na qual diz 

que o uníssono é a raiz dos intervalos, sendo, portanto, tanto consonante quanto dissonante. 

E por ter a proporção da igualdade, o uníssono é o princípio de todo intervalo. Portanto, o 

uníssono é constituído pela raiz da consonância e da dissonância.
326

 

 A regra número 3 trata das díades consonantes simples, a regra 4, das díades 

compostas, que imitam a natureza das simples. Ele termina este capítulo com a regra 
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número 5, avisando da conveniência de ter sempre em mente as raízes das díades 

simples.
327

  

 O Capítulo VII trata das Tríades Musicais, e seu preceito diz que surgem de três 

sons. Também podem ser consonantes ou dissonantes. Este capítulo é composto de apenas 

duas regras. Na regra número 1, Alsted afirma que a tríade harmônica é a raiz de toda a 

harmonia que pode ser inventada.
328

 A regra número 2 diz que a tríade musical surge tanto 

das proporções aritméticas quanto das geométricas.
329

  

 O Capítulo VIII é intitulado “A Forma na Canção Harmônica”. No preceito, Alsted 

trata da disposição artificial das monadas, díades e tríades musicais, o que ele chama 

melodia. Esta melodia, por sua vez, poderá ser simples ou composta. A simples é chamada 

de monodia, a composta, de sinfonia. A melodia simples é feita de uma série de vozes 

musicais e é percebida na música coral. A melodia composta é aquela que é feita de uma 

série de melodias simples misturadas entre si, normalmente chamadas de contraponto, e é 

percebida na música figurativa.
330

 

 Na primeira regra, Alsted previne o músico, ou compositor, sobre a importância de 

se entender bem o texto a respeito das coisas e das palavras, pois as coisas podem ser tanto 

divinas quanto humanas, mas sempre práticas e relacionadas à felicidade do homem. Diz 

também que as palavras podem tanto ser em verso quanto em prosa, devendo ele (o músico 

ou o compositor), portanto, conhecer muito bem a natureza de todas as letras – aqui Alsted 

deixa bem claro que o músico ou compositor deverá conhecer bem a retórica.
331

  

 Dando continuidade, na regra número dois, Alsted discorre sobre como deve o 

jovem compositor compor suas primeiras melodias em monadas, não em díades ou tríades. 

Como exemplo ele cita a Laudate Dominum.
332

 E a regra número três trata das melodias 

compostas. Nessa regra Alsted afirma que de todas as melodias é a composta a mais 

perfeita, expondo as razões disso. Ele compara o corpo, que é feito da mistura dos quatro 
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elementos, do temperamento de quatro humores; a toda a harmonia polifônica que deve 

surgir das quatro melodias simples. 
333

 A regra quatro chama-se “Composição pura, ou 

Contraponto simples” e inicia-se com a afirmação de que a composição deve ser feita de 

quatro melodias, mais fáceis, planas, e simples.
334

 Na regra número cinco, Alsted compara 

a composição com a gramática, “que nos ensina a falar com pureza”, e volta a mencionar 

que a composição com adornos é equivalente à retórica, a qual “nos ensina a falar com 

elegância”.
335

 Na regra número seis, Alsted cita os compositores Orlando di Lasso (1532-

1594)
336

 e Luca Marenzio (1553-1599),
337

 dando a eles o crédito de serem os principais 

músicos “heróicos” e “práticos” a, o primeiro com seus motetos e o segundo com seus 

madrigais, arremessar a melopoética
338

 nas alturas. Mencionando ser esta a razão de os dois 

serem enaltecidos.
339

 

 O Capítulo IX trata dos “Afetos na Música Harmônica”. Segundo Alsted, mediante 

as regras, direcionamos a canção na música, da mesma maneira como fazemos com os 

versos na poesia.
340

 Este capítulo é composto de três regras, sendo que a primeira trata das 

modulações que Alsted diz estar em muito uso.
341

 A segunda regra trata dos modos das 

canções e a terceira regra, a mais longa delas, discorre sobre a doutrina dos modos contidos 

nestas regras: 1) “Não podemos modular nenhuma melodia enquanto não conhecermos o 

seu tom”. E informa Alsted que o tom é conhecido pelo final da canção e que o final da 

canção também é conhecido pelo seu modo, que para alguns é conhecido também como 
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tom.
342

 2) “O modo musical é uma oitava”. Caso contrário, será definido como espécie do 

diapasão. 3) “O modo simples é aquele no qual apenas uma tríade harmônica deverá reger 

na mesma oitava”. 4) “Todos os modos são seis”, assim como as vozes são seis também, 

dó, ré, mi, fá, sol, lá. Já os antigos possuíam apenas quatro modos, o primeiro, o segundo, o 

terceiro e o quarto: àqueles aos quais agora as quatro vozes finais correspondem; ré, mi, fá, 

sol. Os antigos gregos chamavam estas vozes de autênticas. Mais tarde, os músicos atuais, 

considerando a variedade de tons, resolveram que, havendo seis vozes, existem tanto as 

autênticas como as plagais.
343

 5) “O modo autêntico é primário e o plagal é secundário”. 

 Em seguida, Alsted compara os modos das escalas aos humores. Como exemplo: o 

modo lídio é comparado à humildade e à preguiça; o modo frígio é comparado à veemência 

e ao movimento; e, mais moderado e de meio-termo, é o modo dórico; sobre este, 

acrescenta ainda: “Aquela música oraculosa, divina, grave, chamada de Dórica, seduz as 

mentes para os estudos da sabedoria e da verdadeira devoção.”
344

 

 Alsted cita, nesta regra, os antigos hebreus, dizendo que utilizavam este modo em 

suas sinagogas, assim como os cristãos atualmente o fazem em suas igrejas. Pois neste 

modo existe uma “certa imitação de harmonia celeste”. Alsted diz também que as doenças 

mentais são curadas através da doce melodia, bem como o vício é dissipado, enquanto as 

Graças vão sendo lentamente destiladas.
345

 

  Finalmente chegamos ao Capítulo X, que vem a ser o último do Liber XX da 

Encyclopaedia, de Alsted, e do Templum Musicum, de Birchensha. Este capítulo chama-se 

“Da música especial” e trata sobre os vários tipos de música:1) as que podem ser tiradas da 

matéria (caráter da matéria); 2) as que podem ser de causa orgânica; 3) e as que podem ser 

de artíficie da música. A primeira, a da matéria, pode ser sagrada ou civil, a do caráter, 

pode ser tanto grandiosa, quanto média ou humilde. A segunda, a da causa orgânica, a 

música tanto pode ser bocal quanto instrumental ou mista. E a terceira, a do artífice, a 

música poderá ser tanto coral quanto figurativa. Nestas últimas, se a métrica escrita for 
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igual serão chamadas pelo autor de Gregorianas, e se desigual, serão chamadas de 

Ambrosianas.
346

  

 Na regra número 1, Alsted enaltece a voz humana como a forma mais perfeita de se 

fazer a música, além de ser ela a “causa” da música instrumental.
347

 Menciona também 

Pitágoras e o fato de ele ter descoberto a música, batendo diversos martelos em uma 

bigorna.
348

 As regras número 2 e 3 concernem à voz cantada e aos instrumentos. Com 

relação às vozes cantadas, observa Alsted que elas podem ser até quatro, segundo ele, o 

número perfeito para o canto. E sobre os instrumentos, Alsted elenca todos os tipos, os de 

cordas, os de madeira, os de ferro, os tocados por sopro, os tocados com os dedos, com 

palheta, etc. Para Alsted, o instrumento mais gracioso já inventado é o alaúde.
349

 Neste 

capítulo, mais precisamente na regra número 3, notamos que Birchensha suprimiu as 

referências que Alsted fez a Lippius, na página 1208 da Encyclopaedia, e a Robert Flud 

(1574-1637), também na mesma página 1208. Alsted cita figuras de ambos, “figuram vide 

apud Rob. Flud, tract 2, part 2. Lib. 6. c 6.; Lippium in Synops Music, non procul ab 

initio….”.
350

 

 E termina a Encyclopaedia com o que Alsted chama de Peroração da Música, ou 

seja, Conclusão da Música. Aqui podemos dizer que Alsted e a tradução de Birchensha 

coincidem apenas nos primeiros parágrafos, como veremos a seguir:   

  

 

3.4.1. Peroração da Música
351

 

 

 “E este é o templo relativo à Música (templo musical/ templo da Música) cujo 

fundamento é a harmonia ou concórdia, teto/cobertura, honesto de prazer, tábuas e pedras, 

uma, duas ou três harmônicas. Para que tu mesmo possas não só entrar neste tempo, mas 
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também edificá-lo, depois da diligente leitura desta sinopse que aqui te apresentamos, 

consulta os primeiros e clássicos melopoéticos, Orlando (Orlandus) e Marêncio 

(Marentius), e primeiramente exercita-te na análise dos diversos exemplos e a partir dela 

dirige-te à síntese musical,
352

 e todo isso leva a ressoar elogios a Deus, sobretudo nesta 

parte do mundo, quando Kyrieleison e Hallelluiah jaz sob os pés. Por isso o mundo não se 

lembra das últimas reuniões do mundo, onde a música, não olímpica, mas angélica será 

cantada por aqueles que aprenderam a comparar tudo com a majestade de Deus, e referir 

tudo ao louvor dele.”
353

 

  Ao terminar os capítulos dedicados à música, Alsted introduz ainda seu “Appendix 

ad Musicam”, no qual explica que a música é a ciência do cantar bem e discorre sobre o 

que são as definições musicais.
354

     

 Alsted explica nesse apêndice à música que tudo o que foi acima exposto é sutil 

demais para o entendimento dos iniciantes em música e que, por essa razão, ele vai tentar 

simplificar tudo na sequência. Apresenta Puteano e Cardano, pois acredita que os seus 

compêndios auxiliam na compreensão dos preceitos.  

 

“Porque os preceitos da Música, tal como os vês expostos, são mais sutis para que 

possam ser compreendidos pelos principiantes, em favor dos que começam apresento 

dois compêndios de Música, dos quais o primeiro parece ser o mais fácil de todos, o que 

nós preparamos; o outro é de Puteano. A esses se acrescentam os preceitos do canto de 

Cardano, e novamente nenhuma questão sobre Música.”
355

 

 

           Levando em consideração os objetivos de Alsted neste apêndice e os vínculos destes 

com o objetivo maior de sua obra, além de sua inexistência na festejada tradução de 

Birchensha, apresentamos a tradução na íntegra no Anexo do presente estudo. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 De acordo com os objetivos propostos para este estudo e descritos já na sua 

Introdução, nossa análise mostra que as motivações de Alsted foram, de fato, as da 

pedagogia calvinista em geral. No entanto, demonstramos como essas motivações foram 

matizadas pelo sentimento catastrófico, vinculado à Guerra dos Trinta Anos, que levaria 

Alsted a formular uma das primeiras versões do milenarismo seiscentista.  

 Nesse contexto pansófico-milenarista – mais bem estudado pelos especialistas 

no caso, por exemplo, de Comenius, um dos grandes seguidores de Alsted –, o mestre 

de Herborn procura harmonizar um vasto leque de saberes e métodos, resumidos, de 

acordo com ele, pelas figuras de Aristóteles, Lull e Ramus. O sucesso desse projeto 

talvez seja mais bem exemplificado pela bem sucedida inclusão racional e sistemática – 

para utilizar um termo caro a Alsted – de um “arrazoado” de disciplinas dentro da 

estrutura formal da Enciclopédia.  

 O processo intelectual percorrido por Alsted pode ser vislumbrado nos produtos 

dos seus intensos esforços para formular uma série de categorias ontológicas básicas 

que dessem sustentação a uma abordagem sistemática do saber. Algo que em si não 

constitui uma produção original, uma vez que muitos foram aqueles que, no curso da 

história, procuraram definir as categorias básicas da realidade. Todavia, o que 

particularmente chama a atenção no projeto de Alsted é a sua proposta sistemática de 

círculos, ciclos, esferas, que se desdobram, no plano linear, em árvores dicotômicas. 

Isso revela, imediatamente, os elementos aristotélicos, ramistas e lullistas de seu 

pensamento, sintetizados de modo coerente, que permitem distinguir a sua proposta 

daquela de um “ramismo eclético”, como equivocadamente atribuem a ele alguns 

estudiosos contemporâneos.  

Como pudemos conferir em nossas análises do texto intitulado Criticus, Alsted 

considera que o lócus da harmonização pansófica é o “infinito filosófico”, ao qual já 

Parmênides havia atribuído (sob outra nomenclatura, certamente) a figura geométrica do 

círculo. De tal modo que chega a afirmar que o Círculo qua Infinito Harmônico – 

correspondente à metafísica, do ponto de vista teórico, e à lógica ou mathesis, do ponto 

de vista prático – contém nele todas as outras figuras geométricas, que correspondem a 

tudo que existe e aos próprios princípios lógicos necessários para a prova e a refutação. 
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E assim, tudo, Deus, Natureza e Razão, fica completamente dentro do escopo do 

Círculo (Fig. 4). 

 Pudemos também conferir o mesmo processo na análise que Alsted faz da 

abordagem de Lull, sintetizando tudo que fosse existente e predicável em dois círculos 

combinatórios (Fig. 5): um exterior, que contém as categorias; outro interior, que lista 

os acidentes predicáveis. Das infinitas combinações de ambos, representadas no plano 

linear através do método dicotômico, emerge o esquema básico da Enciclopédia, que 

Alsted primeiro testa na organização dos trabalhos, também “cíclicos”, ou melhor, 

“ciclopédicos”, de Keckermann.   

 Com esta compreensão, pudemos abordar o lócus da música na Enciclopédia de 

Alsted e entender os motivos pelos quais a seção correspondente foi destacada por 

Birchensha, personagem conhecido e apreciado pelos Fellows da Royal Society por sua 

tentativa de elaborar um “Sistema Completo de Música”, com base em métodos 

matemáticos, com vistas, sobretudo, à educação.  

Nossas análises tratam ainda da fundamentação matemática que Alsted deu à 

música, com base na categoria da quantidade – que passou a ser compreendida por nós, 

à luz das reflexões tecidas no Criticus e no Clavis Artis, como linha condutora para 

acompanhar a análise, ao modo humanista, que Alsted faz da literatura disponível desde 

a época dos gregos até a sua própria.  

Convém insistir aqui: sem levar em conta a ferramenta epistêmico-metodológica 

desenvolvida por Alsted, seria muito fácil assimilar o seu trabalho ao ethos humanista 

típico. Por isso foi necessária a penosa análise das fontes de Alsted para a música 

desenvolvida no Capítulo 3. De maneira semelhante, mas agora pensando em 

exemplificar a perspectiva didática que Alsted deu a sua obra, foi também necessário 

introduzir, no Anexo, a tradução de seu “Appendix ad Musicam” “em favor dos que 

começam”
356

, não reproduzido na bem conhecida tradução ao inglês de Birchensha. 

Assim, concluímos que o estudo de caso da música constitui uma ilustração 

apropriada do projeto enciclopédico de Alsted. E, desta forma, encerramos este estudo 

com as algumas palavras do mestre de Herborn. Em Criticus, afirma ele: “é só a 

mathesis que permite despojar a alma da ferrugem da ignorância”
357

. Justapondo-se a 

essa assertiva uma outra, desta vez da seção sobre a música da Encyclopaedia: “Musica 
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est scientia mathematica subalternata Arithmetica”
358

, pode-se compreender porque a 

música, para Alsted, pode ser ensinada, pode ser aprendida e deve ter o seu lugar na 

“Árvore do conhecimento”. 
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ANEXOS 

 

 

A) Tradução integral do Peroratio musices 

 

Elementos da Música em favor dos que começam: 

 Música é a ciência de cantar bem. 

 Ela ensina o alfabeto musical e a leitura musical. O alfabeto musical consta de 

letras, sílabas e sinais. As letras são sete e são chamadas claves: a, b, c, d, e, f, g. Dessas, 

algumas foram assinaladas,
359

 outras não foram, e essas são conhecidas a partir daquelas. 

 As sílabas são seis e são chamadas notas:
360

 ut, re, mi, fa, sol, la.
361

 Nestas se 

apresentam subida e descida, e novamente há conexão com as claves deste modo: 

A. la. mi. re. 

B. fa. mi. 

C. sol. fa. ut. 

D. la. sol. re. 

E. la. mi. 

F. fa. ut. 

G. sol. re. ut. 

Os sinais são primários ou secundários. 

Os sinais primários são nota e pausa. 

Nota é um sinal de canto, da altura e duração de um som. Sobretudo estes: 

 

                                                      
359

 Sunt signatae (“foram assinaladas”).  

360
 “Notas” (no original, voces). 

361
 As notas (dó, ré, mi, fá, sol, lá, si) têm sua origem no hino a São João Batista. Seis das sílabas foram 

tiradas das primeiras seis frases do texto (ut queant laxis / resonare fibris /mira gestorum / famuli tuorum / 

solve polluti / labii reatum).  Mais tarde o ut foi substituído por do. Além disso, acrescentou-se a sílaba si de 

Sancte Ioannes. 
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Fig. 10
362

 

 

Pausa é um sinal de silêncio entre cantos. São estes sobretudo: 

 

    

Fig. 11
363

 

 

Os sinais secundários são, principalmente, cinco. 

1. O início do canto é assinalado assim:  

2. O fim do canto é assinalado assim: 

    

    

Fig.12
364

 

    

3. Este sinal adverte que se deva repetir o canto: 

 

                                                      
362

 Alsted, “Appendix ad musicam”, 1208. 

363
 Ibid. 

364
 Ibid. 
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Fig.13
365

 

 

4. Custos (“guardião”) ensinam em que clave seja colocada a nota no princípio da 

linha seguinte. 

 

    

Fig. 14
366

 

 

5. Diesis adverte que nota, à qual se ata, deva ser cantada. E deste modo: X. 

A leitura musical é uma no canto mole e outra no canto duro.
367

 Chama-se 

vulgarmente solmização e solfejo. 

Canto mole é aquele que tem b prefixado e requer a leitura deste modo: 

G. sol. re. 

F. fa. ut. 

E. mi. 

D. la. re. 

C. sol. ut. 

B. fa. 

A. la. mi. 

A mudança aqui se faz em d a g. 

Canto duro é aquele que não tem b prefixado e requer a leitura deste modo: 

G. sol. ut. 

                                                      
365

 Ibid. 

366
 Ibid. 

367
 As traduções “mole” e “duro” são literais. Nós chamamos também de sustenido e bemol. 
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F. fa. 

E. la. mi. 

D. sol. re. 

C. fa. ut. 

B. mi. 

A. la. re. 

A mudança se faz aqui em d e a. 

 

 

Elementos da Música de Puteano
368

 

 

Leitura harmônica ou Musathena
369

 é a aplicação e o direcionamento da voz aos 

signos escritos, por seus intervalos, tendo observado o tempo e o modo. 

Voz, em que se estabelece o fundamento da leitura, é o próprio som que emitimos. 

As diferenças de voz são sete, constituídas pela natureza e definidas pelos mais 

sábios. Depois da sétima, recorremos, então, às mesmas [notas]. 

Àquelas sete vozes, os mestres da Igreja atribuíram sete letras para recordação e por 

causa da pronúncia: A, B, C, D, E, F, G. Além das letras, outros tantos vocábulos [?] ou 

notas devem ser atribuídas (às vozes): Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Bi. Em lugar dessas [notas], 

David Mostart (c. 1550-1615) colocou Bo, Ce, Di, Ga, Lo, Ma, Ni, pela mesma deliberação: 

para que o encadeamento destas notas nos mostre a oitava íntegra, sem nenhuma mudança. 

Nestas vozes encontram-se aplicação (intentio) e direcionamento (remissio) 

A aplicação é deste modo: Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Bi, Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Bi, 

Ut, Re, e assim sucessivamente. 

O direcionamento é de tal maneira: Bi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Ut, Bi, La, Sol, Fa, Mi, 

Re, Ut, Bi, La, e assim por diante. 

Não podem existir aplicação e direcionamento sem a observação dos intervalos. 

                                                      
368

 Ver a primeira nota da tradução. 

369
 Não há tradução dicionarizada. 
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Intervalo é a distância entre duas vozes consecutivas, seja de um som grave, seja de 

um agudo, e se chama propriamente tom, cuja parte é um semitom. Todas as notas 

distanciam-se por um tom íntegro, com exceção de Bi e Ut, e Mi e Fa, que se distanciam 

por um semitom. 

Estas vozes produzem canto (melos), que é simples ou composto. 

O canto simples é aquele em que as vozes são expressas/ articuladas em cinco linhas 

e nos espaços delas. 

Dois são os gêneros dele (do canto simples), duro e mole. Ambos devem ser 

separados do sinal acrescentado/ posto ao lado. As medidas (moduli)
370

 que tem b prefixado 

são do gênero mole; as que não têm, são do gênero duro. Além disso, estes dois gêneros 

devem ser rigorosamente praticados, seguramente de acordo com a variação dos semitons. 

Com efeito, se fixas a base de tua voz em Re, e para [termo em grego de difícil leitura], Re, 

Mi, Fa, Sol, La, Bi, Ut, Re, suba (em que sinfonia dois semitons se encontram); incida, 

primeiramente entre a segunda e a terceira nota, depois, entre a sexta e a sétima. Pois, se 

elevas aquele mesmo fundamento às quatro notas e, de lá, à voz, Sol, La, Bi, Ut, Re, Mi, Fa, 

Sol, formas outro gênero, a saber, o duro e o semitom, que incidem, primeiramente, entre a 

terceira e a quarta nota; posteriormente, entre a sexta e a sétima. 

Segue-se à leitura destas notas que se realiza pelos sinais de três letras, C. F. G. No 

canto duro C corresponde a Ut, F a Fa, G a Sol; no canto mole, C a Sol, F a Ut, G a Re. 

O canto composto, todas as vozes, julgadas em relação às suas proporções, jacent e 

propriamente observam /olham para [termo grego]. 

 

 

Preceitos do canto de Cardano 

 

 Cardano propõe (lib. 16 de subtil) os preceitos do canto desta maneira: “Fácil”, diz, 

“é o canto das notas”. Chamamos notas Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, mas é mais difícil proferir 

as palavras. Por isso, embora os meninos aprendam, primeiramente, as notas, 

frequentemente não com pouca dificuldade passam às palavras. Faz-se, porém, esta 

                                                      
370

 Modulus pode ser “medida, ritmo, harmonia, melodia”. dicionário latino-potrup.617 
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passagem de três modos. O primeiro (modo) é (este): que alguém aprenda de ouvido e a 

proferir com a voz a diapente (intervalo de quinta), a diapason (intervalo de oitava), a 

diatessaron (intervalo de quarta) e outras consonâncias médias, e do mesmo modo a sétima, 

a nona e a segunda, e assim sob aquela força das vozes profira, primeiramente, as sílabas e 

as palavras, o que é realmente árduo, porque a sexta e a terça são dúplices, nem é lícito 

proferi-las sem a imaginação das notas, e assim, se substituíres uma pela outra, estarás em 

desacordo pelo semitom das demais vozes.  

 O segundo modo é este: que com a mente concebas em qualquer espaço e linha, que 

e quão grande, a voz deva ser, e assim profiras no lugar da voz, as sílabas. Este modo é 

melhor do que o primeiro, mas quando ocorrerem diesis e semitons ou tons simulados, não 

vais satisfazer e as sílabas serão proferidas com dificuldade.  

 O terceiro modo é o melhor de todos. Mantém, pela imaginação e pela voz, as notas 

e a força das notas, porém profere, com a língua, a sílaba próxima/ submetida. E este 

(modo) como é o melhor, assim é o mais difícil. Por sua vez, alcançaremos este (modo) por 

três maneiras: ou por longo costume de tal modo que, abandonada a nota, profiras a sílaba 

em notas, primeiramente a de maior duração e de único som; em seguida subindo e 

descendo lentamente; depois, em diapente, diapason e diatessaron. Do mesmo modo nas 

consonâncias que chamam cadências; finalmente, nas outras notas; depois passa para as 

notas de duração breve. O outro modo é este: que aprendas bem a deter a língua imóvel, e 

assim, profiras a voz sem as notas e sílabas. Depois, somente sob uma única sílaba sempre, 

como sob A ou E. Por último, avança para proferir as sílabas. Este modo admite a variedade 

de proferir a partir do modo, como o primeiro a partir da própria coisa ou do canto. O 

terceiro, que, de acordo com o meu juízo, é o melhor, torna-se auxílio do outro que profere 

as notas quando/ enquanto cantas as sílabas. Assim, com efeito, a força da voz e do tempo 

será conservada, e tu, pouco a pouco, passas, pelo costume, ao que é o mais difícil. Havia 

também outro compêndio de aprendizado para que se aprenda muito bem sem esforço. Isto, 

porém, acontecerá, se ensinares ao discípulo todas as vozes de um único diapason, pois 

todas as outras recorrem às mesmas ordens, e assim as mudanças em substituição (?) às 

chamadas claves, que sempre são consideradas em três lugares por causa dos semitons. 

Com efeito, as claves, mudada geralmente a razão, são reguladas amigavelmente entre si, 

de tal modo, que todas, por semelhança, são reduzidas a duas, embora pareçam seis: três, 
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com efeito, do chamado b mole; outras tantas sem ele: estas, se observares com diligência, 

reduzirás somente a duas, não apenas por uma admirável e proveitosa razão, mas ainda por 

uma razão extremamente fácil.
371

 

 

 

Questões de Música
372

 

 

1. A música moderna se torna igual à antiga? Puteano nega isso em Musathena, 

nestes termos: Hoje, na sombra somente daquela antiga arte, não somente difíceis, mas 

ainda lânguidos e desagradáveis, cantamos ou salmodiamos, com certa força. Onde está 

Asclepíades, que com seu canto conteve inflamadas revoltas? Onde está Damão que, com a 

gravidade de suas melodias, subjugou a petulância da embriagada juventude? Onde está 

Tales de Creta que, com a suavidade dos seus instrumentos, afugentou as doenças e a 

pestilência? Mas todo nosso canto e esforço produzem aos ouvidos certas ciladas; não 

capturam o espírito. Sem dúvida, certa força divina tem força sobre esta parte divina, que 

em nossa música, até o momento procura, mas não encontra. Na Música antiga houve e 

tornou-se célebre. A esta opinião de Puteano, com razão aderimos, visto que conhecemos 

da história sagrada que David, com sua música, acalmou o espírito inquieto de Saul. 

Objetas que a música hoje alcançou o seu cume. Não digo que não, se julgas a variedade de 

harmonia; se, porém, consideras a força e a eficácia, digo plenamente que não. Estou 

persuadido de ter havido na música dos antigos certa força divina e celeste que hoje com 

dificuldade, se não talvez extraordinariamente, seja conhecida. 

2. Como a música ganhará desenvolvimento? Define-se música como a 

concordância adequada de diversos e díspares sons. Esses sons, com efeito, nos primórdios 

da arte e em tempos rudimentares ainda da música, foram bem poucos. Daí Censorino 

define assim a sinfonia: “Mas a sinfonia”, afirma, “é o doce acordo de duas vozes díspares, 

unidas entre si”. Assim a música defendeu sua dignidade e seu nome sob a proteção, por 
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assim dizer, de duas vozes; logo, levou ainda mais além seus fins, apoderando-se de três, 

quatro, numerosos sons. A respeito de três sons assim (fala) Censorino em um fragmento: 

Certo instrumento teve três intensidades (?): grave, média e aguda. Por esta razão as 

Musas também eram outrora três: Hypate, Mese, Nete. Agora os sons são considerados em 

um número mais amplo. Cícero no Orador também se lembrou de três sons: “as mudanças 

de voz”, diz, “são tantas quantas as das almas, que são muitíssimo comovidas pela voz. 

Com efeito, é admirável certa força da voz, cuja variedade se faz tão suave e tão perfeita 

nos cantos, a partir de todos os três sons, abrandado, agudo e grave”. Há também outras 

diferenças de vozes que Isidoro (lib. II orig.) enumera: são as vozes suaves, claras, sutis, 

gordas, agudas, duras, ásperas, sombrias, agradáveis. Assim, a Música outrora consistiu de 

um só som, depois de dois, então de três e quatro. No futuro ainda há de aumentar. 

3. Qual é a divisão da Música mais geral? Isto faz a música teórica e prática. A 

Música teórica investiga os sons e com certa razão, os dispõe para a harmonia. E esta se 

chama Música, presenteada com o nome de gênero, pois investiga aquelas coisas que são 

comuns a ambas, [a ela] e à música prática. A música prática exprime os sons formados por 

determinada razão, e isso com a expressão da voz ou afsa (?), isto é, pura, ou pela 

realização da arte ou por meio de instrumentos. Aquela [a teórica] é dita harmônica, esta [a 

prática], orgânica. A isto é pertinente aquele [dito] de Catão [referido] em Nônio Marcelo: 

o melos é bipartido em cantos, um que está na voz (uma palavra não identificada), outro 

que se chama orgânico. A voz pura é o mesmo que sozinha, ou sem mistura, a saber, sem o 

som das tíbias. A origem do nome é esta: que está sempre ao nosso alcance e da natureza. 

Além disso, a música se diz prática ainda por outro sentido, porque ensina a razão de 

realizar a melodia, como delimitamos no método um pouco antes. Com efeito, esta 

ambiguidade deve ser anotada. 

4. Qual das duas músicas é anterior, a harmônica ou a orgânica? A harmônica é 

anterior pela antiguidade, dignidade e potência. Pela antiguidade, porque o som que sai da 

boca é natural, o que sai dos instrumentos é artificial. Além disso, a natureza é anterior à 

arte. E, portanto, [a arte] é efeito da natureza. A respeito disso [fala] Lucrécio (lib. 5, vv. 

1379-1380; 1384-1385): 
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“Mas imitaram-se com a voz as límpidas vozes das aves muito antes (...). Desde então, 

pouco a pouco aprenderam os doces lamentos, que a tíbia/a flauta espalha, tocada pelos 

dedos dos que cantam.” 

 

Em seguida, distingue-se também pela dignidade. Com efeito, a orgânica emite somente 

som; a harmônica, além da doçura da voz, forma e articula ainda as sílabas. Pois, assim 

como as coisas animadas são superiores às inanimadas, assim as vozes dos vivos são 

superiores aos instrumentos. Isso, por fim, refere-se à potência: nada é mais doce do que a 

voz humana para aliciar, nada mais eficaz do que a voz humana para encantar, nada mais 

forte do que a voz humana para comover. 

5. Quais são os requisitos da voz humana na música? Deve ser em uma palavra, 

perfeita. Voz perfeita, porém, de acordo com Isidoro, é a voz alta, suave e clara. Alta para 

que seja suficiente no sublime; clara para que sacie os ouvidos; suave para que encante os 

ânimos dos ouvintes. Se faltar algo disso, a voz não será perfeita. 

6. Que instrumentos musicais são mais próximos da voz humana? Todos os 

instrumentos musicais estão em dúplice ordem ou classe: com efeito, ou são animados pelo 

espírito (perstante completa) no lugar da voz, ou soam pelo movimento e percussão. 

Aqueles [os animados pelo espírito] são mais próximos da voz; estes [os de percussão e 

movimento] se afastam mais. Isidoro lembrou-se desta divisão (II orig. cap. 18) com estas 

palavras: “Com efeito, ou o som é produzido pela voz, como por meio da garganta; ou por 

sopro, como por meio da tuba ou tíbia; ou pelo movimento, como por meio da cítara”. 

7. O que é a leitura harmônica? A música harmônica é dupla: ou a partir da 

partitura ou sem a partitura, assim como o discurso de quem recita e de quem discursa. A 

harmônica, sem partitura, é aquela em que cantamos livremente tudo aquilo que nós 

mesmos percebemos pelo ouvido ou concebemos cantar pela mente. A harmônica, a partir 

da partitura, é aquela em que, de acordo com os preceitos da arte, por assim dizer, lemos, 

em cinco linhas e nos intervalos delas, aquelas coisas que ali foram assinaladas ou 

expressas pelos sinais. Daí, leitura harmônica é a modulação de voz que se dobra e se 

acomoda aos sinais escritos. 
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8. O que é música gregoriana e ambrosiana? Aquela é coral, esta é simbólica 

(figuralis); ambas assim ditas pelo autor. A primeira se diz ainda antiga e uniforme; a outra, 

mensurável e nova. 

9. O que é música forjada (ficta)? Assim é chamada aquela que é modulada por 

vozes forjadas, isto é, tal como aquelas que são cantadas em alguma clave em que 

essencialmente não se mantêm seguramente ut em e, re em f, e assim sucessivamente. A 

isto é pertinente a divisão da música em natural e artificial. 

10. O que são notas musicais? Nota em geral é um sinal que fala de maneira 

resumida cujo modo de escrever é duplo: por meio das letras e por algumas outras formas 

não difíceis. As notas dos músicos são de um registro posterior. Com efeito, esta palavra 

ocorre em Boécio. A definição de Isidoro (lib. I orig. c. 20) pode ser adequada a elas: “Nota 

é a própria figura colocada à maneira de letra”. Além disso, algumas notas musicais são de 

tempos antigos, outras de um tempo mais recente, como será patente a partir das questões 

seguintes. 

11. De que natureza é a divisão da música em antiga, média e nota? É chamada 

antiga aquela que existiu entre os hebreus, os gregos e os latinos; nova é aquela que 

começou no ano 1.000 d. C. e dura até hoje; média é aquela que está no limite de uma e de 

outra. Ignora-se de que natureza era a antiga música dos hebreus e de outros povos 

orientais. Os antigos gregos, como consta em Boécio, empregaram letras gregas no lugar 

das notas, e, com efeito, [foi] de tal modo que, se era para ser salmodiado, a nota indicaria a 

corda; se, porém, era para ser cantado, [a nota indicaria] a voz. Exemplo desta antiga 

música dos gregos [nos] relatou Vincenzo Galileu, da Biblioteca Vaticana, o qual aqui 

transcreverei. É, porém, uma ode do modo lídio.
373

 

Na música da Idade Média, os hebreus empregaram seus acentos. Esse costume 

permanece entre eles até hoje. A respeito disso, ver em nosso Triunfo Bíblico. Os latinos 

neste tempo fizeram uso destas sete letras, A, B, C, D, E, F, G, com as quais os músicos 

assinalavam e enunciavam as suas vozes. Existem alguns vestígios disto. Por fim, na nova 

música, os gregos cantam os modos; nós, porém, nos utilizamos das notas e das letras. 
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Aquelas são chamadas claves (chaves), porque, por assim dizer, abrem e revelam as notas. 

Essas são as notas porque notam os próprios sons.  

12. Se a Geometria tem algum uso na Música? Tem. Com efeito, como disse 

outrora Censorino, „os geômetras, mais do que os músicos, encontraram a medida e o modo 

dos movimentos pelos sons‟. De novo, o mesmo disse: „Pitágoras e os geômetras 

demonstram que dois semitons não podem completar um tom‟. De fato, o músico observa a 

quantidade do som, não como músico, mas como geômetra. E esta quantidade é tríplice, a 

saber: longitude, latitude e espessura ou profundidade de som. A respeito disso Censorino 

assim escreve: „as sinfonias são somente três das quais as restantes são compostas: uma de 

dois tons e de semitom tendo (termo grego que não se lê bem), pela qual se chama (termo 

grego que não se lê bem); outra de três (tons) e de semitom que chamam (termo grego que 

não se lê bem); a terceira é (termo grego que não se lê bem) cujo (termo grego que não se lê 

bem) contém as duas anteriores. O gramático antigo assim ensina a respeito disso: dois tons 

e meio nomeiam-se (termo grego que não se lê bem); três e meio, (termo grego que não se 

lê bem), e seis, (termo grego que não se lê bem). Este é o resumo da música. 

13. Quais foram os diversos instrumentos musicais dos antigos? Isto ensina 

Aristóteles nos Problemas: (termo grego que não se lê bem). Com efeito, a lira, a cítara e 

outros instrumentos que são estendidos por cordas; houve sete cordas. Por outro lado, 

aqueles que produziam som pelo sopro são compostos do mesmo número e de harmonia. A 

isso é pertinente aqueles versos de Virgílio [ecl. 2, 36-37]: 

 

„Tenho uma flauta composta por sete canudos desiguais (...)‟. 

 

 A causa disso é buscada pela questão 12. O resumo é: isso ocorreu em razão das 

sete vozes. 

14. De que tipo é a música mundana? Os antigos consideraram que sete céus 

ressoavam pelo movimento. Com efeito, embora tenham se estabelecido oito cursos dos 

orbes, a saber, um do céu estelífero e sete dos planetas, contudo admitiram apenas sete 

sons, pois julgavam que os globos de Mercúrio e de Vênus se ajuntavam, tanto pela 

velocidade do movimento, como pela razão do som. 
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15. Como aquelas quatro vozes, baixo (bassus), tenor (tenor), alto (altus) e 

discantus? (discantus) se ajuntam e diferem? A base ocupa quase sempre as claves mais 

baixas ou maiúsculas: às vezes, porém, desce a d nas médias. O tenor circunscreve-se de C 

maior / grande e f médio, e próprio vai para o baixo. Alto circunscreve-se de F mais baixo e 

a supremo, e o próprio vai para o discantus. Por fim, discantus ocupa as claves supremas e 

às vezes, porém, desce até a C nas médias. 

16. Quantos são os intervalos musicais? Os simples são dezessete; os compostos 

podem ser infinitos. 

17. Quantos são os tons musicais? Os tons muitas vezes são chamados modos. Mas 

o mais correto é fazer uso destes dois vocábulos distintamente. De modo semelhante os 

vocábulos tom e som se confundem. Daí veres tom, modo e som serem empregados uns 

pelos outros. Tu distinguirás estes vocábulos. Som é a própria voz que toca os ouvidos. Tom 

é o espaço circunscrito por dois sons, ou é a distância entre o som grave e o agudo. Modo é 

a oitava mediada por uma voz contígua. A respeito do tom perguntam-se quantos são os 

gêneros deste? Deve-se buscar a resposta da questão precedente. Com efeito, tom não é 

outra coisa senão intervalo; decerto tantos são os gêneros de tom quantos os de intervalo. 

Os intervalos mais usados, e por isso também os tons, são nove, a saber: 1. Tom ou segunda 

perfeita; 2. Semitom ou segunda imperfeita; 3. Ditonus ou terceira perfeita; 4. Semitom ou 

terceira imperfeita; 5. Diatessaron ou quarta imperfeita; 6. Diapente ou quinta imperfeita; 

7. Semitom com diapente ou sexta imperfeita; 8. Tom com diapente ou sexta perfeita; 9. 

Diapasão ou oitava. Mas perguntas: vulgarmente mencionam-se dez tons, de tal modo que 

àqueles nove relembrados acrescenta-se o uníssono? Resp.: O uníssono, acuradamente 

falando, é o princípio de todos os intervalos, mas não é intervalo, porque é a distância de 

som a som. 

18. Qual é o fundamento do contraponto musical? Díade e tríade harmônicas. Díade 

harmônica é o tom ou a concordância do intervalo. É simples ou composta. Díade 

harmônica simples é oitava, quinta, quarta, ditonus, semitom, sexta maior e sexta menor. 

Os outros intervalos simples dão sons discordantes: como tom maior e menor, semitom 

maior e menor, sétima maior e menor; enfim, todos os intervalos não justos, como 

semioitava, semiquinta etc. Díade harmônica composta é oitava dupla: oitava com quinta, 
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oitava com ditonus, oitava tripla, e oitava dupla com quinta, p. ex., as seguintes díades 

simples são consonantes:  

 Tríade harmônica é (termo grego) de terça e de quinta, e se diz raiz unitríssona, do 

mesmo modo toda raiz da harmonia, e a regra e a medida de todas as consonâncias. É, 

porém, deste modo: 

 Além disso, esta raiz é simples, aumentada ou estendida. A simples é composta de 

três tons, como no exemplo. Aumentada é aquela que tem a oitava associada, para dar uma 

harmonia mais diversa e mais completa. Estendida é aquela cujas partes ou vozes radicais 

são disseminadas em diversas oitavas. Daí deve conservar a regra: quanto as vozes são 

reciprocamente mais próximas a si, tanto são compostas de melhor sinfonia. 

19. O que se diz vulgarmente solmização? É aquele ato pelo qual se exprimem os 

nomes das sílabas e das vozes musicais. Chama-se também solfejo. 

20. Se também se admitem no contraponto discordâncias? Sim, admitem-se, mas 

sob certas condições. Com efeito, a semibreve no contraponto não pode depender da 

discordância. De fato, o concerto corrompe a natureza e a suavidade. Essa discordância, por 

síncope ou com a própria rápida transição é, por assim dizer, dissimulada; admite-se no 

contraponto. Isso acontece em quase todas as cantilenas. Com efeito, esta variedade e, por 

assim dizer, a concórdia discordante e discórdia concordante marca/ faz valer a harmonia. 

Daí colhe a segunda, quando se chega da terça ao uníssono, ou quarta, quando avança para 

a quinta, ou sétima, quando se lança para a oitava equissonante. Deste modo, portanto, a 

discordância (mínima ou semibreve) sincopada não causa nenhuma dissonância. Além 

disso, a consonância diatessaron, embora tenha sido simplesmente regulada dissonante, 

contudo, ligada a uma mistura concorde, torna-se concorde, e é admitida em dois lugares. 1. 

Quando o baixo e discantus distam da oitava, a voz média ou tenor, disposta sob discantus 

em/ para quarta, concorda muito bem. 2. Quando baixo e discantus avançam por uma única 

ou diversas sextas, a voz média sempre observando a terceira junto ao baixo concordará em 

agudo. E deste modo a quarta, conduzida/ estendida por semibreve ou breves, admite-se de 

modo concorde no contraponto. 

21. Se também na música coral o contraponto tem lugar? Em qualquer caso. 

22. Que são chamados salmos maiores e menores entre os antigos músicos? Os 

maiores são aqueles que são tirados do evangelho, como o cântico da virgem Maria, que se 
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chama Magnificat, e o cântico de Zacarias, que se chamam Benedictus. Os salmos menores 

são os outros, sem contar os mencionados (acima), por exemplo, os salmos de David. 

23. Como se exprimem na música coral vírgula, cesura (?), cólons e interrogações? 

Vírgula se eleva no fim, ou se exprime uniformemente. A cesura desce pela terceira, a não 

ser que se faça dicção hebraica ou monossilábica, que deseja elevar-se. A interrogação 

sempre se eleva. O cólon, por fim, sempre desce pela quinta. 

 

    

Fig. 15374 

 

24. Como os tons (que vulgarmente se chamam modos) costumam ser propostos? 

Deste tipo: 

 

    

 Fig. 16 

 

  

      Fig. 17375 
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 Os antigos músicos recomendam este tipo desta maneira: Embora toda harmonia 

seja formada por tão poucos módulos/ medidas/ ritmos, é utilíssimo que eles confiem à 

poderosa memória, nem descansem do esforço deste modo, até que possa muito facilmente 

apreender o conhecimento de toda harmonia pelos intervalos conhecidos das vozes. 

 25. Como os músicos propõem a doutrina de sua proporção? Deste modo: há 

proporção dupla, quando duas notas se constituem contra uma só como no fio de uma 

lâmina (in acie), ou se colocam quatro contra duas da mesma espécie. Proporção tripla há 

quando se apresentam três pequenas notas contra uma só, semelhante à própria espécie. Há 

proporção quádrupla quando se colocam quatro notas contra um só da mesma espécie. Há 

proporção que vale uma vez e meia, quando três mínimas se apresentam contra duas. Há 

proporção que vale uma vez e um terço, quando quatro notas equivalem a três, semelhantes 

a si pelo nome e pela quantidade. Assim, p. ex., 2 para 1 e 4 para 2 fazem proporção dupla; 

3 para 1 e 6 para 2, tripla; 3 para 2, uma vez e meia; 3 para 4, uma vez e um terço. 

 26. O que é o acento musical? É a melodia que pronuncia as sílabas das palavras, 

conforme a exigência do seu acento natural. Há, então, o acento grave ou o agudo. Ele é o 

abaixamento da dicção final, que se faz por meio da quinta ou da terça: aqui há elevação da 

dicção final, e de modo semelhante nos dois modos. Além disso, esta distinção tem uso na 

música coral. 

 27. Que são chamadas proporções radicais entre os músicos? São aquelas em 

simples nove números, de 1 a 9, porque estes são radicais de todos os números. 

 28. Que são proporções simples e compostas entre os números? Aquelas que 

avançam sem junção/medida, como proporção dupla, tripla, uma vez e meia. Estas admitem 

junção/medida, como dupla e uma vez e meia, tripla e uma vez e um terço, dupla 

superbipartiens terceiras etc. 

 29. Quantas são as partes da música entre os antigos? Três, a saber: harmônica, 

que discerne nos sons o agudo e o grave; rítmica, que exige incursão das palavras, se o som 

está bem ou mal ligado/formado; métrica, que conhece, com razão provável, a medida dos 

diversos metros, p. ex., heróico, jâmbico etc. 
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