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Resumo 

 

A presente dissertação está focada na obra de D. Enrique de Villena (1384-

1434). Essa obra reflete, como poucas outras da época, a rica composição de saberes 

que a Península Ibérica absorveu e desenvolveu, a partir de culturas anteriores. Além 

de estudioso e escritor prolífero, Villena foi um nobre viandante e figura controversa, 

tornando-se uma lenda.  

Analisaremos as diversas camadas de interpretação feitas pela historiografia e, 

em geral, centradas nessa imagem lendária de Villena. Será também analisada a Arte 

Cisoria, obra reconhecidamente de sua autoria, ao lado da chamada Carta Alquímica 

que, para muitos, lhe teria sido falsamente atribuída. Com isso, pretendemos encontrar 

elementos para uma verificação mais completa e equilibrada da obra de Villena.  
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Abstract 

 

The present dissertation discusses the work of Enrique de Villena (1348-1434), 

as it provides one of the best examples of the type of knowledge developed at that time 

in the Iberian Peninsula based on the contributions of several older civilizations. In 

addition to a scholar and prolific writer, Villena was a noble traveller, and a controversial 

character, to the point of becoming a myth.  

We analyzed the various interpretative layers corresponding to the 

historiography, which tended to focus on Villena’s mythical image, as a rule. The 

present study also includes an analysis of Arte Cisoria, admittedly written by him, and 

the Alchemical Letter, whose authorship is controversial. By thus proceeding, a more 

complete and balanced image of Villena’s work becomes possible.   
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Introdução 
 

O presente trabalho inscreve-se na linha de pesquisa de História, Ciência e 

Cultura e tem como objetivo discutir a obra Arte Cisoria, de Enrique de Villena (1348-

1434). 

D. Enrique de Villena pode ser considerado um homem de ciência, no espaço da 

península Ibérica, durante a passagem do século XIV para o XV. Personagem 

controverso das famílias reais de Castela e Aragão, foi ex-mestre da Ordem de 

Calatrava. Recebeu a alcunha de adorador do diabo e necromante, inclusive teve seus 

livros enviados para a fogueira no século XV e sua figura acabaria inspirando muitas 

histórias no imaginário de diferentes épocas. 

Em muitos de seus escritos demonstra, uma relação com tradições culturais 

anteriores da península ibérica, incluindo aquelas legadas tanto por comunidades 

árabes quanto  judaicas. Assim, em sua lista de obras, figuram os mais diversos tipos 

de saberes e, por essa razão é frequentemente classificado como o iniciador de um 

movimento pré-humanista Ibérico. 

Enrique de Villena e seus textos têm sido estudados principalmente por filólogos, 

mas despertando também o interesse de outros especialistas. Todavia, não há dúvidas 

que, um dos campos mais fértil para a análise da obra de Villena será a História da 
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Ciência. Com essa perspectiva em mente, o presente estudo será dividido em duas 

partes. Na primeira trataremos de diversos aspectos relacionados ao autor, tais como a 

sua inserção nos conhecimentos do período e as análises que disto fizeram as distintas 

correntes historiográficas. Enquanto, na segunda parte analisaremos sua obra Arte 

cisoria. Concluiremos esta parte anexando também um estudo sobre uma obra que 

leva seu nome, mas é considerada pseudo-epigráfica, embora apresente inúmeras 

semelhanças com a própria Arte Cisoria, além de outros trabalhos cuja autoria lhe foi 

atribuída. 

Assim, no primeiro capítulo, elaboraremos um panorama do período em que 

Villena viveu, apontando suas relações com a tradição cultural alfonsina. Retrataremos 

o contexto político e cultural em que se encontravam dois dos principais reinos da 

Península Ibérica, Aragão e Castela, antes do nascimento de Villena, espaço por onde 

ele depois circula convivendo com as diferentes comunidades herdeiras das tradições 

cristã, árabe e judaica. Mostraremos como ao longo da vida Villena interagiu com esse 

meio, elaborando uma síntese que resultou em uma obra, ao mesmo tempo, bastante 

singular e produto de sua época  

Ainda nesse primeiro capítulo, ressaltaremos peculiaridades de sua vida, que 

acabaram por criar muitas lendas a seu respeito. Após a sua morte, inicia-se um 

processo de desgaste de sua imagem. A partir daí, lentamente, as lendas foram sendo 

assumidas como verdades e a imagem de Don Enrique passou por diversas 

metamorfoses até se tornar um mito do folclore popular e personagem de peças de 

teatro e ficção. Desta forma, veremos como Villena foi resgatado por diferentes 
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gerações de pesquisadores que, seguindo perspectivas e interesses de época, 

reinterpretaram sua imagem e suas obras das mais formas diversas. 

No segundo capítulo, utilizaremos como fonte de análise a obra Arte Cisoria, 

dando especial atenção a alguns trechos. Levaremos em consideração as relações que 

foram construídas no tocante às ideias de alimentação, higiene e saúde. Ao mesmo 

tempo, buscaremos apresentar os  sinais de uma possível relação com uma tradição 

hermética e mágica, tendo em vista que estes saberes estariam vinculados a Arte 

Cisoria e foram, difundidos  pelo território ibérico. 

Conforme já indicamos, será também apresentada, nesse capítulo, uma 

avaliação preliminar do documento denominado Carta alquímica, originalmente 

atribuído a Villena e mais tarde considerado pseudo-epigráfico. Atentaremos para a 

forma como foi estruturado o discurso no documento em questão, assim como para as 

características que justificariam o fato de Villena ter sido considerado ou não o autor do 

manuscrito. 

Além das conclusões, dois apêndices complementam esta dissertação. O 

primeiro desses apêndices oferece uma listagem, com maiores detalhes, das obras de 

Villena (tanto aquelas sobre as quais restam dúvidas, quanto as consideradas de sua 

autoria). Já o segundo apêndice apresenta um resumo explicativo de cada capítulo da 

Arte Cisoria, com a finalidade de abreviar excessivas citações no corpo da dissertação 

e, ao mesmo tempo, permitir o acesso ao conteúdo desta obra, cuja consulta nem 

sempre é fácil.  
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Capitulo 1 – As raízes da obra de Villena 
 

 

a) Aragão e Castela 

 

Entre os séculos XI e XII, se deu a conquista de Toledo pela cristandade, o que 

intensificou o contato com a população e cultura locais e possibilitou aos cristãos uma 

aproximação com o trabalho tradutório, que já era desempenhado pelas comunidades 

árabe-judaicas e moçárabe (cristão do território árabe)1

O ápice dessa confluência, verdadeiro caleidoscópio cultural, onde se 

entrelaçavam três religiões distintas: a cristã, a islâmica e a judaica, se manifestou na 

imagem do rei Alfonso X de Leão e Castela, o sábio (1221-84); imagem icônica que 

permanecerá assim, ainda por muito tempo. 

. 

O florescimento cultural do território hispano cristão deveu muito a Alfonso de 

Castela, que, ao mesmo tempo, manteve uma árdua luta para estabelecer o poder real. 

Esses movimentos são observados entre outros monarcas europeus que também, 

como o rei Alfonso X, passaram a adotar um costume já comum no mundo árabe e, na 

verdade, bem antigo: o mecenato2

                                                           
1 Alfonso-Goldfarb, Da Alquimia a Química, 106-107. 

. 

2 Márquez Villanueva, El concepto cultural alfonsí, 75-81. 
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Como consequência houve uma grande produção de traduções no reinado de 

Alfonso X, não só para o latim, mas agora também para o castelhano. Toledo, centro 

de poder do rei Alfonso, irradiava a scientia toledana para grande parte da península e 

da Europa, marcando as terras ibéricas com um modelo cultural afonsino3

Foram três as formas de conhecimento, desenvolvidas de maneira coligada por 

Alfonso X, fundamentando as traduções e os estudos nessas “ciências": a astronomia/ 

astrologia, entendidas de forma complementar e indissociável, e quase como 

complemento obrigatório no que diz respeito aos saberes da natureza, onde se 

inseriam conhecimentos de magia como adivinhação e saberes talismánicos. Isso pode 

ser observado  em obras como Tablas alfonsíes, Libro del saber de astrología, Libro de 

la ochava esfera, Libro de las cruces, Libro conplido en los judizios de las estrellas, 

Lapidario e Picatrix

. 

4

Essa cosmovisão, cheia de relações mágicas com a natureza, centrada 

inicialmente na astronomia/astrologia, espalhou-se por várias outras obras do período 

incluindo, principalmente, as afonsinas. Estas, por sua vez, relacionavam-se com 

tradições como o hermetismo, um dos focos dessas tantas traduções e reelaborações. 

. 

Na comparação entre os reinos de Castela e Aragão, nas décadas anteriores ao 

nascimento de Villena, percebe-se movimentos distintos. Ao entrarmos no século XIV, 

o ambiente intelectual de Castela sofreu alterações, grandes partes dos estudos que 

                                                           
3 Ibid, 74-81, 171-182 
4 Ibid, 182-202. 
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tiveram continuidade não foram escritos na língua castelhana, mas nas línguas 

hebraicas e árabes, principalmente no que concerne a Astronomia e a Medicina5

Em Aragão

. 

6, nesse mesmo momento, se desenvolveu um movimento intelectual 

diferente que abriu espaço principalmente pela relação direta com as preexistentes 

comunidades mudéjar (muçulmanos em territórios cristãos) e judias7

Também em Aragão desenvolveu-se a literatura “científica”, mas principalmente 

com o reinado de Pedro IV, o cerimonioso (1319-1387), se perceberá um avanço 

cultural, que terá continuidade com seus filhos Juan I (1350-1396) e Martín I (1396-

1410), na formação de um movimento cultural aragonês. 

. 

Apesar de este movimento apresentar características próprias aragonesas, a 

exemplo da tensão sempre presente entre as comunidades cristã e mudéjar, ainda 

podemos ver grandes semelhanças com o movimento castelhano, com a astrologia no 

cerne das pesquisas, assim como o interesse em saberes da natureza. 

  

b) Vida de Don Enrique de Villena 

 

                                                           
5 Romano, La ciencia hispanojudía, 158. 
6 Devemos levar em consideração que nos reinados Jaime I, Pedro I e Jaime II observou-se uma expansão dos 
domínios aragoneses, anexando às ilhas Baleares, a Córsega, continuando até a Grécia, havendo uma expansão de 
sua influencia na península. 
7 Márquez Villanueva,  223-235. 
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As datações de alguns fatos da vida de Villena e de algumas de suas obras, 

parecem ser discutíveis. Por esse motivo, foram escolhidas como base as referências 

cruzadas de Cotarelo y Mori, Derek C. Carr e Pedro M. Catedra García8

Apesar de ter escapado da fome que abalou a Europa entre 1315 e 1317, a 

Península Ibérica sentiu o abalo da Peste Negra que já havia afetado a Europa, entre 

1347 á 1351, e só depois as terras ibéricas. Porém, mais que isso, o território ibérico 

sofreu com crises política e social provenientes das guerras que precederam o 

nascimento de Villena. 

. 

Para o que nos interessa aqui, um fato marcante será o assassinato do rei de 

Castela cometido por seu irmão bastardo, que assumiu o trono como Enrique II (1369-

79). Seguiram-se vários anos de guerras envolvendo diversas coroas europeias. Ao 

final, deu-se a ascensão da casa real de Transtâmara ao trono de Castela9

Em 1384, dessa mesma casa real, nasceu Enrique de Villena, na localidade de 

Torralba de Cuenca. Sua mãe, Juana de Castela, era filha ilegítima de Enrique II de 

Castela com Elvira Íñiguez e, portanto, Enrique era neto bastardo do rei. Seu pai 

Alfonso de Aragão descendia de Jaime II de Aragão (1267-1327), e foi Condestável de 

Castela, além de segundo Marquês de Villena

. 

10

                                                           
8 Cotarelo y Mori, Vida e Obras de Enrique de Villena; Carr, “Enrique de Villena el Tratado de la consolación”; 
Cátedra García, introdução para Obras completas de Enrique de Villena. 

. Assim, não é difícil perceber porque 

9 Vide Cotarelo y Mori, Vida e Obras de Enrique de Villena, 13-19. A Casa Real, ou Dinastia, dos Transtâmara foi 
iniciada por Henrique II, governando Castela entre a partir de 1369 e Aragão a partir de 1412, até 1516 com a 
morte de Fernando II de Aragão. 
10 Cotarelo y Mori, 13-19. 
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Enrique de Villena esteve envolvido em uma série de negociações com reis, conflitos 

armados e diferentes convulsões políticas que marcaram esse período. 

Seu pai, Alfonso de Aragão, morreu na Batalha de Aljubarrota, em 1385, e 

Enrique passou a ser tutelado por seu avô, também Alfonso de Aragão. No mesmo 

ano, seu avô perdera os títulos e as terras (o Marquesado de Villena). Após retirados 

os títulos, seu avô mudou de lealdade e passou à corte aragonesa, onde ainda tinha 

influência. Assim, Enrique seguiu com seu avô para o Castelo de Gandia em Valência, 

onde passou grande parte de sua juventude11

Lá, Enrique de Villena recebeu a influencia de muitos intelectuais catalães 

importantes, como Francesc Eiximenis e Antoni Canals, dos quais seu avô Don Alfonso 

foi mecenas. Em 1387, Villena foi para Barcelona onde teve contato direto com o 

intenso movimento cultural da corte de Juan I e, depois, Martin I, deslocando-se, após 

a coroação desse último, para a corte de Castela

. 

12

Em Castela, seu primo, o rei Enrique III (1379-1406) deu-lhe proteção e 

concede-lhe o condado de Cangas e Tineo. Entre 1400 e 1404, Don Enrique casou-se 

com Dona Maria de Albornoz, com isso recebendo algumas terras

. 

13

Através de cartas, sabe-se que Don Enrique tinha deixado a corte, em 1404, e 

iniciou uma viagem sem rumo conhecido. Mas, no mesmo ano, retorna a Castela para, 

. 

                                                           
11 Ibid. Desde Jaime I de Aragão (1208-1276), Valência se encontrava nos domínios aragoneses. 
12 Cátedra García,  XIII. 
13 Cotarelo y Mori, 25-27. 
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com o apoio do rei, se tornar Mestre da Ordem de Calatrava14, cujo posto estava vago. 

No entanto, para que sua candidatura fosse considerada, foi obrigado a se divorciar e a 

renunciar ao seu condado. Finalmente, com o apoio do rei, seu primo, Enrique foi eleito 

mestre da Ordem de Calatrava15

Com a morte de Enrique III de Castela, em 1406, a situação de Villena se 

complicou, pois, passou a encontrar resistência dentro da ordem militar. Foi á 

Andaluzia, no início de uma campanha contra os mouros Granada (1407), junto a 

Fernando de Antequera (na época co-regente de Castela). E temos a informação que, 

entre 1408 e 1409, não mais esteve em Castela, mas na corte aragonesa em 

Barcelona

. 

16

Foi nesse momento que Villena teve contato com poetas, estudiosos e escritores 

da corte aragonesa e é certo também que teve contato com Bernat Metge, secretário 

do rei no período

. 

17

Devemos destacar a forte relação que teve com a comunidade judaica, 

conheceu pessoalmente rabinos da comunidade de Saragossa, teve contato com 

. 

                                                           
14 A ordem de Calatrava foi uma irmandade religiosa-militar, reconhecida pelo Papa em 1164, sua organização 
desempenhava inicialmente a função de luta contra os mouros da Península Ibérica, posteriormente assumindo 
outras funcionalidades. Vide Demurger, Os Cavaleiros de Cristo, 9-11, 41-56; Solano Ruiz, La Orden de Calatrava en 
el sigleo XV, 9-10, 53-66. 
15 Para mais informações do processo. Frontispício da Arte Cisoria primeira edição de 1766. Vide Carr, “Enrique de 
Villena el Tratado de la consolación”, 33-36. 
16 Carr, “Enrique de Villena el Tratado de la consolación”,37- 38. 
17 Ibid, 39. 
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Hasday Crescas18, importante filósofo do período, provavelmente pouco antes de sua 

morte, em 1411, assim como também com seu sucessor, o rabino Zerahia Halevi19

Em 1410, morreu Martin I de Aragão, assim, Enrique deixou a corte e dirigiu-se, 

em outubro, para Sevilha, para as terras da esposa de Fernando de Antequera. Em 

1412, ocorreu a eleição de Fernando para rei, Fernando I de Aragão (1412-1416). Dom 

Enrique estará a seu lado, permanecendo a seus serviços e sob sua proteção, até a 

morte do mesmo

. 

20

Na verdade, a eleição de Fernando não será bem aceita por todos os nobres, 

acarretando em uma revolta que Dom Enrique ajudou a reprimir. Em 1414, o mesmo 

ano em que Fernando de Aragão foi finalmente coroado, ocorreu também à anulação 

da eleição de Enrique como mestre da Ordem de Calatrava, além da anulação de seu 

divórcio pelo Papa

. 

21

Ainda em 1416, exerceu a função de embaixador junto ao Papa e ao imperador 

Segismundo. Porém, com a morte de Fernando I, no mesmo ano, perdeu mais um 

protetor, endividou-se muito e, no ano seguinte, foi obrigado a voltar para Castela

. 

22

Em 1418, mesmo ano em que escreveu Los doze trabajos de Hercules, recebeu 

em Castela, como compensação por suas perdas, a cidade de Iniesta. Nesse 

momento, Enrique já havia conseguido uma certa fama de como estudioso e 

. 

                                                           
18 Villena, Obras completas, 335. 
19 Ibid, 338. 
20 Carr, “Enrique de Villena el Tratado de la consolación”,42-43. 
21 Ibid, 45. 
22 Cátedra García,  XVII. 
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colecionador de livros raros. Tanto assim que, nesse ano, o rei Alfonso de Aragão 

envia um poeta judeu para pedir-lhe um livro emprestado23

Don Enrique esteve presente na corte de Castela também ao longo do ano de  

1419, durante a declaração da maioridade de Juan II (1405-54). No ano seguinte, 

Villena envolveu-se numa luta interna pelo poder em Castela, apoiando os infantes de 

Aragão contra Alvaro de Luna, preferido do rei, episódio que ficou conhecido como o 

“Golpe de Tordesillas”

. 

24

Com a vitória de Luna, Don Enrique perdeu terras e status, e após a segunda 

anulação de seu casamento, passou a residir exclusivamente em Inesta. Dedicou-se, a 

partir de então, integralmente a seus escritos, criando relações com mecenas 

castelhanos como Santillana, com burocratas da corte e intelectuais, entre eles 

muçulmanos e judeus

. 

25

Dom Henrique morreu no ano de 1434, em Madrid, de febre. Carr aponta ser 

provável que sua presença lá se explique pela chegada, em dezembro, de 

embaixadores do rei da França. No final do mesmo ano, seus livros foram enviados à 

fogueira, por Lope Barrientos. E sua morte foi lamentada em versos pelo marquês de 

Santillana e Juan de Mena. 

. 

 

                                                           
23 Carr, “Enrique de Villena el Tratado de la consolación”, 50. 
24 Ibid, 51-52. 
25 Cátedra García,  XIX. 
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c) O Controverso Enrique de Villena 

 

A construção do mito 

Durante o percurso de sua vida, Enrique de Villena aparece em diversos 

documentos. Seus feitos e comportamento, no geral, não diferiam drasticamente do 

modo de vida plausível de um membro da nobreza em busca de ascensão social. 

Ao final de sua vida, a biblioteca que tinha acabou ficando notória, assim como 

sua fama como sábio. Não devemos deixar de levar em consideração que, 

provavelmente nesse período, já circulavam rumores, alimentados por sua proximidade 

com pessoas das comunidades de mouros e judeus, de seu interesse particular por 

assuntos que genericamente são descritos como mágicos. 

Porém, o que irá causar uma grande reviravolta na imagem que se guardou a 

seu respeito foi a queima de sua biblioteca. Decorrido menos de um ano após sua 

morte, o rei Juan II ordenou que se chamasse Lope Barrientos, seu confessor real, e 

pediu-lhe que se fizesse uma avaliação dos livros de Villena, averiguando se esses 

tratavam de más Artes26

O relato da vida de Villena mais usado e que se aproxima mais do período em 

que viveu, foi feito por Fernán Pérez de Guzman em Gerieraciones y Semblanzas. Tal 

. Como resultado, parte se sua biblioteca foi queimada por 

ordem do rei, fato que não será esquecido por seus contemporâneos e será 

mencionado frequentemente quando tocado em seu nome. 

                                                           
26 Cotarelo y Mori, 109-117. 
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relato foi usado largamente por todos os autores para fundamentar as opiniões a 

respeito de Don Enrique. Observa-se também o uso de diversos documentos, além de 

suas obras, cartas pessoais, poemas escritos por seus contemporâneos como El 

Laberinto de la Fortuna, de Juan de Mena e Defunsion de Don Enrique de Villena, de 

Santillana, Crônicas dos reinados de Enrique III, Juan I, Enrique III e Juan II de Castela, 

Crônica del Halconero de Juan II, Refundición de la Crônica del Halconero (por Lope 

Barrientos) e Anales de la Coroa de Aragon.  

Um aspecto interessante deve ser ressaltado no que diz respeito ao estudo 

destes documentos, trata-se de como o Villena histórico, neles presente, transforma-se 

gradualmente no Villena mágico, do folclore popular, tão presente no século de ouro, 

em que escreveram autores como Calderon de la Barca e Quevedo 27

Juan de Mena lamentou a queima da biblioteca de Villena, cerca de dez anos 

após sua morte. E apesar de falar sobre feitiçaria em seu texto, Mena não a relacionou 

com Villena, mas o exaltou como astrólogo e filósofo, e acusou Barrientos pela perda 

dos livros

. 

28

De forma semelhante, Santillana procedeu em seu Defunsion de modo a exaltar 

seu falecido amigo e mestre como um sábio e, igualmente, não o relacionou com 

práticas de feitiçaria

. 

29

                                                           
27 Waxman, “Chapters in Magic in Spanish Literature", 387-396. 

. 

28 Ibid, 391-392. 
29 Ibid, 392. 
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Segundo o estudioso S. Waxman, o cronista Pérez de Guzmán em seu escrito 

“despreza Villena e suas realizações”, Torres-Alcalá com a mesma opinião analisa e 

explica que, para pessoas como Guzmá, Villena foi visto como a “antítese dos valores 

que imperavam no século”30. Nesse contexto, Pérez de Guzmán também não 

relacionou Don Enrique com práticas mágicas, afirma, porém, que além de ser notável 

em Astrologia também esteve envolvido com “sciencias” vis, tais como adivinhar e 

interpretar sonhos31

Carr contesta alguns pontos das informações colocadas por Pérez de Guzmán, 

apoiado em outras fontes, como Refundición de la Crônica del Halconero. Nesse texto, 

Barrientos demostrou certo arrependimento pela queima dos livros e afirmou ter feito 

isso por ordem do rei. Nesta crônica, Barrientos descreveu Villena como “um grande 

sábio em todas as ciências em especial em Teologia e Nigromancia, e grande 

alquimista”

. 

32

Vale frisar que Hernán Nuñez foi o editor que primeiro atribuiu a Villena o estudo 

na “arte da magia”, na nota de comentário da publicação da obra de Juan de Mena, por 

volta de 1499. Em Anales de la Coroa de Aragon, de Zurita, descreveu seus livros 

como de Astrologia e Alquimia. Contudo, estes foram queimados como se fossem de 

Nigromancia. Francisco de Redes y Andrada, em Cronica de Calatrava(1572), informa-

. 

                                                           
30 Torres-Alcalá. Don Enrique de Villena, 32. 
31 Waxman, 392-393. 
32 Carr, “Enrique de Villena el Tratado de la consolación”, 55- 56. 
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nos que Don Enrique foi um grande letrado, que dizia e lia coisas maravilhosas e de 

grande admiração, tanto que julgaram que tinha um “pacto com o demônio”33

Nos séculos XVII e XVIII, a fama de Enrique de Villena relacionada à magia 

somente se fortaleceu, criando este Villena mágico, protagonista de vários contos, 

sendo apropriado pela literatura espanhola. Alarcón é um dos escritores que se serviu 

desses contos para escrever La Cueva de Salamanca. Rojas Zorrilla, Johann Limberg, 

Lope de Vega e Hartzenbusch também exploraram, em suas obras, diferentes faces da 

lenda de Villena, que muitas vezes se fundiu com outros contos e personagens, criando 

diversas figuras de Villena na cultura popular

. 

34

Waxman comenta que a transfiguração do personagem do sábio no feiticeiro 

não é incomum, e na Idade Media ocorreu com Salomão, Aristóteles e Virgílio. Nesse 

processo, surgiram diversos textos pseudo-epigráficos, como os muitos que circularam 

na Espanha nesse período, textos atribuídos ao Marquês de Villena

. 

35

 

. 

Legado da historiografia do século XIX 

No século XVIII, se desenvolveram alguns poucos estudos a respeito de Villena 

e vieram à luz algumas publicações de suas obras. Contudo, como resultado do que 

vimos anteriormente, o Villena histórico se contaminou com a figura criada pela 

literatura, gerando dificuldades. 

                                                           
33 Waxman, 395.  
34 Torres-Alcalá. Don Enrique de Villena, 61- 80. 
35 Waxman, 396. 
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Poderíamos mencionar, já no século XIX, os trabalhos de Joseph Blanco White, 

com Quema de la librería del Marqués de Villena, em Madrid de 1840, Th. de 

Puymaigre, com Don Enrique de Villena et sa bibliothèque, em Paris de 1872, Manuel 

Serrano y Sanz, com El mágico Villena, em Madrid de 1892 e, o muito citado, Jose 

Amador de los Rios que fala de Villena em seu livro Historia critica de la literatura 

española de 1865, sua metodologia inspirada no positivismo será utilizada por 

Pelayo36

As pesquisas a respeito Enrique de Villena sofreram uma grande guinada no 

século XIX com os estudos de Marcelino Menezes y Pelayo, que comentou sobre 

Villena em capítulos de Historia dos heterodoxos espanoles

.  

37 e em Antologia a los 

líricos castellanos38

Devemos aqui fazer um parêntese e explicar rapidamente o contexto destas 

produções para melhor entendermos sua importância. O período da Restauração de 

Afonso XII, em 1874, foi subsequente ao fim da Primeira República espanhola e ainda 

em meio às agitações da última Guerra Carlista. Foi marcado por uma série de 

transformações políticas que afetaram a esfera intelectual, tornando inevitável um 

choque entre ideologias diferentes. 

. 

Neste período, o avanço do processo industrial em regiões da Espanha como 

Catalunha, destoa do resto do país fazendo com que as diferenças sociais se 

intensificassem, gerando os conflitos regionais. Começam a se espalhar ideais 
                                                           
36 Bolado, Geraldo. “Menéndez Pelayo y las verdades de la tradición”,253-254. 
37 Menendez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, 232- 255. 
38 Ibid, Antología de poetas líricos castellanos, T.2, 32-50. 
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anarquistas nas áreas rurais e, em pequena escala, movimentos socialistas, em 

regiões como País Basco e Astúrias. Publicações difundiam ideias evolucionistas 

dando origem ao darwinismo, do mesmo modo que o positivismo era discutido e 

ganhava mais adeptos39

Com a Restauração, foi publicado um decreto extinguindo a liberdade de 

cátedra, reconhecida na constituição de 1869, impedindo que se ensinassem doutrinas 

contrárias à monarquia e à igreja católica. Isso criou um choque direto com seus 

defensores, os krausistas espanhóis, com os grupos católicos. Menezes y Pelayo e 

seus trabalhos estiveram inseridos nesse conflito da chamada “polémica sobre a 

ciência espanhola”

. 

40

Pelayo esteve envolvido com as comunidades acadêmicas da Universidade de 

Barcelona onde estudou, mudou-se para Madrid e depois para Valladois, onde conhece 

Gumersindo Laverde, o responsável pelo engendramento de “A polémica da ciência 

espanhola”, em oposição aos krausistas. A argumentação krausista defendia que o 

fanatismo religioso adiou o desenvolvimento científico na Espanha, culpando a 

Inquisição por isso. Foi neste ponto que Pelayo interveio com seu rigor de trabalho 

heurístico e erudição, expôs uma série de informações e autores inéditos até o 

momento, com o propósito de enfraquecer os pontos krausistas, para isso fez seus 

. 

                                                           
39 Novella Suárez, “Menéndez Pelayo y la polémica de la ciencia española” 5-14 
40 A doutrina do krausismo defende a tolerância acadêmica e a liberdade de cátedra contra o dogmatismo, seu 
nome tem origem no pensador pós-kantiano, Karl Christian Krause, teve muitos adeptos na Espanha pós 
Restauração de 1874. 
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estudos sobre os heterodoxos espanhóis e, por fim, a publicação de La ciência 

española41

O que o jovem Menezes y Pelayo e Laverde, defendiam  era a ideia de que 

existia ciência e pensamento na Espanha durante os séculos XVI e XVII, época de 

esplendor da Igreja católica. Só que tal ideia foi elaborada do ponto de vista católico, 

isto é, Pelayo concebia uma história providencialista, cristã, com aspectos do 

historicismo alemão e do romantismo, a ideia de um espírito do povo, um “gênio” que é 

a unidade substancial dos povos e que atua organicamente na história, assim o espírito 

do povo espanhol seria o catolicismo

. 

42

“penso que a história de nossos heterodoxos somente deve ser 

escrita em sentido católico, e somente no Catolicismo pode-se 

encontrar o principio de unidade que há de resplandecer em toda obra 

humana. Precisamente porque o dogma católico é o eixo de nossa 

cultura, e católicas são nossa filosofia, nossa arte e todas as 

manifestações do principio civilizador. Em suma, não prevaleceram as 

correntes de doutrinas erradas, e nenhuma heresia nasceu em nossa 

terra, de todas que têm passado por ela, para que se cumpra o que 

disse o Apostolo(...)”

. 

43

Como Gerardo Bolado expõe ainda recentemente (2012): 

. 

                                                           
41 Novella Suárez, 3-11. 
42 Ibid, 12-14 
43 Menendez y Pelayo, Historia dos heterodoxos españoles, 28. 
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“A obra de Menéndez y Pelayo não é a de um ideólogo 

tradicionalista ou a de um propagandista católico, se não a do patriarca 

doa estudos históricos de nossa cultura intelectual e literária na 

Restauração(...)”44

Vemos que é inegável o peso e a influência de Pelayo no mundo acadêmico de 

seu período, deixando diversos discípulos e marcando profundamente as 

interpretações que se seguiram, em especial em nosso caso, os estudos sobre Enrique 

de Villena. Com efeito, suas obras são reflexo dessa grande influência. 

 

Pelayo define Villena do seguinte modo: 

“Chegou a categoria de símbolo: é popular de todas as formas: 

em sua lenda havia o germe de um Fausto espanhol, há quem só se 

faltou um Goethe que o desenvolvesse” 45

Pelayo, apesar de ser muito criterioso em todo o seu trabalho, que é de extremo 

valor, não deve ser visto deslocado de seu contexto de produção. De um lado, Pelayo é 

aquele que inaugura uma nova análise critica de fontes. Através de sua heurística, 

permitiu os estudos documentais que ampliaram largamente as possibilidades de 

entendimento das relações ali desenvolvidas. Por outro lado, devido a características 

de seu tempo, defendeu uma perspectiva católica de história. Assim, seus primeiros 

trabalhos eram carregados de certo determinismo ao interpretar os conhecimentos no 

. 

                                                           
44 Bolado, Geraldo, 261. 
45 Menendez y Pelayo, Antología de poetas líricos castellanos, 31. 
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âmbito das obras de Villena, que fazem parte de uma matriz de conhecimento árabe e 

hebraica, como vemos nos excertos abaixo. 

“Pelo que se pode compreender, os físicos (médicos) de seu 

tempo tinham a cabeça mais sã que D. Enrique, quem, não satisfeito 

por haver escrito esta absurda epistola, promete um tratado para 

explicar «como esta fascinação age nas coisas(...)”46

“Em verdade, se os livros queimados de D. Enrique eram de 

semelhante estilo, não perdeu muito a ciência em não tê-los, mas como 

repertório de superstições desse tempo seriam curiosos”

. 

47

Um estudioso que, sem dúvida, influenciou Pelayo foi José Ramon Fernández 

de Luanco y Riego, seu antigo tutor em Barcelona, um importante catedrático e doutor 

em ciências físico-químicas, pela universidade de Oviedo, o qual iniciou Menéndez y 

Pelayo nos estudos dos livros raros e da bibliografia científica espanhola. Para nós, ele 

é relevante, pois escreveu Alquimia en España, respondendo de certa forma aos 

anseios de Pelayo, publicando uma diversidade de manuscritos alquímicos, entre eles, 

pela primeira vez, a pseudo-epigráfica Carta Alquímica. Abordou o assunto de maneira 

distinta da de Pelayo, a partir da perspectiva de seu campo de estudos, a química, 

enxergando na alquimia uma precursora da química. 

. 

Emilio Cotarelo y Mori foi um dos discípulos de Pelayo, com quem desenvolveu 

vários estudos. Mori aprofundou os estudos a respeito de Enrique de Villena, 

                                                           
46 Ibid, Historia de los heterodoxos españoles, 243. 
47 Ibid. 
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esgotando completamente o assunto no período. Deste modo, sua obra foi, e continua 

sendo, considerada como básica para qualquer estudo relacionado a Don Enrique. 

Para tanto, fez uso das fontes dos séculos XIV ao XVIII disponíveis para 

reconstrução criteriosa da vida de Enrique, comentando todas as suas obras e, assim, 

relacionando-as ao período em que Villena as escreveu. Desmistificou, também, a 

figura de Villena e distinguiu as obras de que foi autor, daquelas que lhe eram 

atribuídas. Percebemos que fez um esforço para justificar os saberes que Pelayo 

colocou como superstições. 

“Não poderíamos dirigi-lhe acusações muito graves por sua 

crença cega na astrologia, considerando-se que não só em seu tempo 

aquela era comum”48

“Tão pouco haveria muito que repreender em sua devoção a os 

delírios alquímicos e artes transmutatórias. Estava demasiado 

arraigada e ensenhoreada nos fartos espíritos da elite, esta falsa 

ciência, para que o eu de Villena não fosse também subjugado por 

ela”

. 

49

No século XX, temos o trabalho do historiador da ciência Millás Valicrosa, que foi 

influenciado pelas tendências historiográficas de pensadores como George Sarton, 

com quem inclusive trocou correspondências

. 

50

                                                           
48 Cotarelo y Mori, 126. 

. Apresenta, assim, uma perspectiva 

49 Ibid, 127.  
50 Glick, “Eloge José María Millás Vallicrosa…”, 276-283. 
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distinta da vigente a respeito dos mesmos saberes, que foram qualificados como 

“crendices” por Pelayo, fazendo destes mesmos seu foco de estudo. Publicou uma 

série de estudos a respeito da ciência judia e árabe na Espanha, desenvolveu 

importantes estudos em astronomia medieval para a história da ciência51

Ainda no século XX, teremos o já citado estudo do estadunidense Samuel M. 

Waxman, Chapters on Magic in Spanish Literature (1916), que contribuiu para se 

entender como se construiu o mito de Don Enrique, assimilado com outros mitos e 

fontes da cultura popular. Teremos também o peculiar livro de Papeles de Alquimia de 

D. Enrique de Villena (1946), de Ricardo Olalla Mazon, que vem na contramão da 

historiografia e o de Leonie F. Sachs: Enrique de Villena Portrait of the Magician as an 

Outsider (1967). 

. Nesse bojo, 

é imprescindível sublinhar a publicação de El Libro de Astrología de Don Enrique de 

Villena (1943), importante estudo que não poderia deixar de ser mencionado, apesar 

de não ser o foco de nossa pesquisa. 

Percebemos que, nos anos novecentos, a análise feita de Villena assumiu um 

caminho bastante distinto, buscou-se, a partir daí, rever suas obras e sua imagem 

como intelectual. 

“Sua obra, de fato, está mais intimamente ligado ao ideal de 

aprendizado universal que prevaleceu durante a era mouro-judaica na 

Espanha, do que para o novo conhecimento do Renascimento - 

                                                           
51 Mendoza, “Historiografia sobre a ciência medieva”, 115-146. 
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embora os elementos pessoais da escrita de Villena e a introspecção 

de seus predicamentos peculiares façam prenunciam a preocupação 

humanistas com os problemas do homem”52

Notamos também uma mudança interpretativa no modo como a figura de Don 

Enrique passou a ser vista por alguns historiadores, como um importante pensador que 

abriu o caminho para o Renascimento na Espanha, influenciado por obras clássicas e 

do pré-Renascimento italiano de autores como Boécio, Dante e Petrarca. Ainda era 

mencionado o ar de “credulidade” em vários de seus escritos, mas agora existia um 

esforço para relacioná-lo ao campo científico. 

. 

A partir daí, ao invés de justificar sua crença em astrologia, alquímica e mágica, 

provenientes de uma matriz de conhecimento árabe-hebraica, se faz o trabalho de 

limpar aquela sua imagem, cunhada pelo folclore, que o século de ouro se inspirou e a 

literatura se serviu. Nesse sentido, podemos mencionar os artigos de Elena Vera 

Gascón (1979- 92), o livro de Antonio Torres-Alcala. Don Enrique de Villena: un mago 

al dintel del Renacimiento (1983). 

“O dano que tal fama trouxe a personalidade histórica de Villena 

foi o esquecimento e a negligencia com que se tratou o homem e sua 

obra. Homem, sem duvida, erudito e sentado no dintel da porta do 

                                                           
52 Leonie F. Sachs. “Enrique de Villena Portrait of the Magician…”, 129. 
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Renascimento. Afortunadamente, nos últimos anos, Villena começa a 

ser revalorizado”53

As pesquisas continuam com novos corpos documentais e manuscritos que se 

imaginavam perdidos, instigando debates sobre como Don Enrique deveria ser visto 

agora, iniciou-se um processo complexo de revisão da historiografia tradicional. Dessa 

historiografia do final do século XX, temos os trabalhos de Derek C. Carr e Pedro M. 

Cátedra, estudos essenciais para o entendimento de Villena. 

. 

Apesar da preocupação com os escritos de Don Enrique ter mudado na virada 

do século, algo preocupante ainda encontra-se presente nos estudos a respeito dele e 

de seus textos: a necessidade de qualificá-lo como um heterodoxo, uma herança do 

pensamento de Pelayo, assim como a necessidade de categorizá-lo junto aos 

humanistas e pré-renascentistas, persiste ainda uma insistência em valorizar somente 

a face latina de suas obras, como se vê na introdução de Obras Completas de Enrique 

de Villena, de Cátedra. 

“Los doce trabajos de Hércules é o primeiro e um dos mais 

interessantes exemplos da exegese mitológica do pré-Renascimento 

espanhol”54

Como vários autores comentam, é difícil categorizá-lo. A grande marca do 

trabalho de Don Enrique é a sua capacidade de encadear em seus textos os mais 

diferentes tipos de informações, desde vivência pessoal, saberes relacionados à 

. 

                                                           
53 Torres-Alcalá, 81. 
54 Cátedra García, XX. 
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filosofia natural, à literatura, à história e à moral. A historiografia mais recente destaca a 

forte marca da tradição cultural da península, que remonta à presença árabe e judaica, 

porém ainda em trabalhos recentes se nota a diminuição de sua importância. 

Francisco Márquez Villanueva, em El concepto cultural alfonsí (2004), critica 

justamente essa posição. 

“Curiosa situação em que o saber do tipo criador de um solitário 

indivíduo, um herói de intelecto. Em pontual relevo geracional estes 

homens de exceção se chamam Don Enrique de Villena (1384-1434), o 

marquês de Santillana (1398-1458) ou bem o córdobes Juan de Mena 

(1411-1456), cujas respectivas ‘disfunções’ são choradas, não sem 

motivos como catástrofes irreparáveis”55

“(…) grande parte da crítica lutou depois em vão para criar a 

ilusão de um peculiar ‘humanismo’ ou ‘pre-renacimiento’ à italiana 

desde quase os primeiros anos do século XV”

. 

56

Apesar das duras críticas, deve-se reconhecer ser impossível lidar com o 

conhecimento que Villena nos apresenta em seus textos sem levar em consideração 

toda a visão de mundo desse autor e as referências que faz. Desse modo, atribuí-lo 

características embrionárias de um período posterior seria descontextualizá-lo. 

. 

                                                           
55 Márquez Villanueva, 259. 
56 Ibid, 261 
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“Don Enrique de Villena foi complicado, excêntrico, dogmático 

(...) o último exemplo notável de abertura para a busca desenfreada de 

conhecimento, incluindo o esotérico, o heterodoxo e proscrito, na 

atmosfera ideológica cada vez mais restrita de Castela do século XV. 

Em muitos aspectos, ele representa o último suspiro e uma tradição 

Alfonsina(...)”57

Verifica-se que Villena impregnou-se dessa tradição alfonsina, fonte da qual 

bebeu para produzir suas obras. Ele reproduziu a forma de construir seus textos e fazer 

sua glosas, típicas destra tradição. Como foi apontado no início deste capitulo, era uma 

forma de elaboração do conhecimento nada incomum, no período medieval, vinda do 

chamado enciclopedismo antigo, onde um único indivíduo, um polímata, dominava uma 

constelação de saberes reestruturada, a partir de autores do passado. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Carr, “Arabic and Hebrew auctoritates”, 55. 
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Capítulo 2 – A Arte Cisoria como exemplo da 
obra de Enrique de Villena 

 

 

 

 

Frontispício do manuscrito Arte Cisoria fac-

similar (edição escorialense). 

Frontispício da Arte Cisoria primeira edição de 1766. 
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a) Visões sobre a Arte Cisoria 

 

A escolha da obra Arte Cisoria como documento de estudo se deu devido ao fato 

de ser uma das obras de autoria confirmada de Villena, assim como, por ter absorvido 

e recombinado um grande número de saberes da sua própria época e de épocas 

anteriores. 

A forma como Villena intitulou esta obra, Arte Cisoria ou El tractado del arte del 

cortar del cuchillo, remete a outros trabalhos dele como Arte de trovar, Tratado de la 

lepra e Tratado de la fascinació. 

O termo Arte nos remete a uma teoria ou método para o bem executar de uma 

técnica, porém, nessa época, usava-se o termo Tratado para indicar uma reflexão 

densa sobre um determinado assunto. Segundo Villena, a Cisoria se lia e mostrava, 

teoricamente olhando e falando, e na pratica cortando. 

A Arte Cisoria de Villena foi completado em 6 de setembro de 1436, em 

Torralba, a pedido de Sancho de Jarava, amigo e cortador real da mesa de Juan II de 

Castilla, que desejava saber mais sobre os princípios gerais da Arte e sobre as 

técnicas específicas de seu predecessor Núñez de Vega. 
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Arte Cisoria foi, provavelmente, a obra mais conhecida e repercutida de Villena, 

porém nos é informado que o livro se manteve “absolutamente inédito até 1766”58

Isso porque a conhecida cópia escorialense, que foi escrita por um compilador a 

serviço de Villena, foi doada ao Escorial por Filipe II, vinda da biblioteca de Diego 

Hurtado de Mendoza, foi publicada pela primeira vez em 1766, pelos monges do 

Escorial, numa edição limitada. A segunda edição, já com o apêndice, prólogo e 

anotação de Felipe Benicio Navarro, surgiu em Barcelona em 1879. No ano de 1948, 

também em Barcelona, a terceira edição de trezentos exemplares foi publicada com 

prefácio e glossário, dessa vez por Enrique Diaz-Retg

. 

59

As interpretações da Arte Cisoria que se observa na literatura secundária da 

obra são diversas. Cotarelo y Mori, por exemplo, comenta em sua obra: “(...) 

documento importante para o estudo dos costumes da época em que foi escrito”

. 

60

Já Russell V. Brown aponta o caráter cerimonioso e teatral da obra, 

relacionando-o com o símbolo da realeza, classificando-o como um livro principalmente 

de cerimônia e etiqueta, opinião que é compartilhada por Doris King Arjona, mas 

refutada por Elena Gascón Vera. Ela considera que esse livro seria mais que um 

manual didático de exposição de um rito: 

. 

Todavia, não aprofunda essa ideia, apesar de apontar muitos dos trechos que remetem 

ao alquímico e ao mágico nessa obra que, para Mori, seriam peculiares. 

                                                           
58 Franco, De Caçador a Gourmet, 196.   
59 Arjona, “Enrique de Villena”, 210. 
60 Cotarelo y Mori, 68. 
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“Villena procura desenvolver um tratado científico sobre a 

técnica de cortar com faca e portando fazer desta técnica uma 

disciplina acadêmica que eleve esta arte ao mesmo nível que as outras 

ciências. Para isso ele elabora um escrito expositivo e lógico onde se 

analisa os tipos, circunstâncias e situações em que se deve corta os 

alimentos discutindo todos os temas com a maior profundidade dentro 

de uma clareza e ordem”61

Existem, ainda, duas outras possibilidades de compreensão da Arte Cisoria. 

Uma delas levantada por Miguel-Prendes, em Chivalric Identity in Enrique de Villena's 

Arte Cisoria, segundo a qual só poderíamos entende-la junto com o restante da 

produção de Villena, especialmente junto com a tradução e as glosas da Eneida. Ou 

seja, a Arte Cisoria poderia ser entendida como: 

. 

“(...) parte de um programa abrangente para educar uma 

aristocrática elite que funcionará como os braços do corpo social, 

liderado por um governante esclarecido”62

Enquanto que, uma segunda interpretação é oferecida por Álvaro S. Octavio e 

Margarita Borreguero Zuloaga que acreditam na existência de um movimento 

discursivo muito especial, nesse período, pois buscava elevar a importância e status de 

artes como a Cisoria. Ou seja, da mesma forma que em outros de seus trabalhos, 

como Arte de trovar, Villena teria a intenção de elevar o ofício do cortador, num período 

. 

                                                           
61 Gascón Vera, “La ceremonia como ciência”, 595. 
62 Miguel-Prendes, “Chivalric Identity in Enrique de Villena's Arte Cisoria”, 308. 



 

31 

 

em que o poder do rei começava a exercer forte influência na sociedade, e a figura 

deste cortesão vinculado ao poder real tornara-se importante.  

Nessa visão, Sancho de Jarava seria um dos poucos privilegiados a ascender a 

esse novo status, e Villena, cortesão e erudito, era um dos poucos que tinha acesso ao 

restrito circulo de autoridades da época. A ascensão e fortalecimento dessas Artes, e 

por sua vez de seus artesões, estariam vinculadas diretamente à imagem do poder 

real63

 

. Esse ponto nos dá um novo entendimento dos capítulos a partir do XII, que 

tratam mais profundamente do cerimonial e etiqueta real. 

b) Saúde e higiene na Arte Cisoria 
 

Devemos considerar que Arte Cisoria é o primeiro livro que trata da “nobre arte 

medieval de trinchar”64

Naturalmente, os costumes de alimentação, no período medieval, na Península 

Ibérica, são marcados pela presença cultural de comunidades árabes ou arabizadas. 

Além do tradicional pão e vinho, a presença dessas comunidades irá marcar o tipo de 

. Isto é uma Arte que não estava, até 1766, ao alcance de 

qualquer um, mas sim estritamente relacionada aos membros da nobreza, e executada 

tradicionalmente em banquetes, por membros da própria nobreza na maior parte do 

tempo. 

                                                           
63 Borreguero e Octavio de Toledo, “Análisis Crítico-discursivo de um texto medieval”, 225-231. 
64 Franco, De Caçador a Gourmet, 196. 
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alimentos que se encontrava disponível.  São mencionados na obra de Villena, por 

exemplo, o açúcar e as frutas cítricas, usados como tempero de carne e de aves, no 

capítulo sete65. A partir dessas comunidades árabes ocorreu a introdução também de 

alimentos como arroz, berinjela, espinafre, entre outros. Thomas F. Glick explica como 

se deu essa complexa transformação das técnicas de plantio na península, uma 

verdadeira “revolução agrícola”66

Os séculos XIV e XV foram pródigos em especiarias, que eram usadas 

consideravelmente nas terras ibéricas, dando aroma e cor aos alimentos, e que, em 

grande parte, tinham função referente à saúde, vigorando primeiro em receituários 

médicos e depois nos de preparação de alimentos

. 

67

A boa digestão dos alimentos era o objetivo, ao tentar usar as qualidades 

aristotélicas de quente, frio e seco, úmido. De tal modo que certos alimentos teriam 

molhos e formas de cozimento distintos dependendo de sua “qualidade”. Assim, carnes 

consideradas “secas” só poderiam ser consumidas cozidas e as consideradas “frias” 

deveriam ser acompanhadas de molhos “quentes”. O sabor estaria relacionado 

também a esse aspecto, os condimentos poderiam melhorar o sabor facilitando a 

digestão e corrigindo o que fosse insalubre

. Há obras, porém, que não 

distinguem os dois temas, a exemplo da Arte Cisoria. 

68

                                                           
65 Villena, 171. 

. 

66 Vide Glick, Tecnologia, ciencia y cultura, 43-112. 
67 Vide Fladrin, “Temperos, cozinha e dietética nos séculos XIV, XV e XVI”, 478-495. 
68 Ibid. 
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Não podemos perder o foco de que a alimentação apresentada na obra de 

Villena é uma alimentação essencialmente voltada para as casas senhoriais ou para 

uma elite urbanizada. O povo comum ainda utilizava o mel para adoçar seus alimentos 

e usava muito mais a berinjela e o espinafre do que os nobres69

Práticas de “higiene” estão presentes para demostrar civilidade, explica Villena, 

mas também são justificadas como cuidado para manter coisas fétidas, assim como 

venenosas, distantes dos alimentos para não impregná-los. 

. 

Os capítulos quatro e dezenove, são um momento importante, onde Villena 

reafirma a diferenciação nobilitária, falando daquilo que nos separa dos animais, do uso 

de instrumentos, especificamente, dos instrumentos do cortador. Mais ao final do livro, 

também se referirá ao ato de se portar bem, mantendo sempre o uso da Cisoria com 

limpeza e polidez, ou seja, boas maneiras à mesa. 

 Essa diferenciação social não ocorre somente do ponto de vista prático, mas 

também teórico, cujos reflexos  ainda estariam presentes na “grande cadeia do ser” nos 

tratados quinhentistas. Todos os seres vivos criados por Deus, como também os 

fantásticos, faziam parte dessa classificação vertical, onde os tradicionais quatro 

elementos, Fogo, Ar, Água e Terra, são representados respectivamente do mais nobre 

ao menos nobre70

                                                           
69 Rieira-Melis, “O Meditrranio, crisol de tradições alimentares”, 36-54.     

. Sabemos também que a origem dessa ideia de classificação 

70 F. Grieco, Allen, “Alimentação e classes sociais no fim da Idade Média”, 472-477.   
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hierárquica dos seres vivos é mais antiga, avançando dos pré-socráticos pelo tempo e 

chegando à Idade Media71

Dentro de cada uma das grandes hierarquias, os alimentos eram ainda 

subdivididos em hierarquias menores. Assim, alimentos como cebola e alho que 

nasciam com um bulbo de baixo da terra, eram menos nobres do que as plantas das 

quais se comiam as folhas, estas, por sua vez, estavam abaixo daquelas das quais se 

comiam o fruto. Da mesma forma, se dava essa passagem ascendente aos outros 

elementos, a Água com os pescados, o Ar com as aves, alimento comum aos nobres, e 

o Fogo onde se classificava animais mitológicos que vivem no fogo, como o fênix. Esta 

cadeia tinha a dupla função de ordenar a natureza e conferir valor social ao alimento

. 

72

Notaremos que no trabalho de Villena existe uma aproximação a esta “grande 

cadeia do ser”. Na classificação do capítulo seis, dispôs os alimentos na seguinte 

ordem, “aves, animais de quatro patas, pescados, répteis, frutas e ervas”, e nos 

capítulos sete ao onze consta respectivamente, “corte das aves”, “corte dos animais de 

quatro pés”, “corte dos pescados”, “corte das cousas que nascem da terra” e “Do corte 

e montar das frutas”. Inclusive, vemos no manuscrito um problema comum na cadeia, 

trata-se da classificação do quadrúpede, considerado comida nobre, porém não podia 

ser vinculado claramente a um dos elementos. 

. 

Temos também no capítulo sete “do corte das aves”, um bom exemplo da 

atenção mais que especial que Villena dá ao pavão, comentado antes de qualquer 
                                                           
71 Vide Reis, “Um Mapa da Medicina Antiga”, 1-14. 
72 F. Grieco, 472-477. 
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outro, e no capítulo oito “corte dos animais de quatro pés” mostra uma classificação 

das partes dos animais maiores, pautada pelo sabor, para depois passar aos menores.  

 Em Aragão, temos o exemplo notável de livros que falam de técnicas de 

cozinha, receitas e alimentos, grande parte deles relacionados com saberes de origem 

árabe, como o anônimo Libre de sent Sovì e Regime sanitatis ad inclytum regem 

Aragonum et ordinatum, de Arnaldo Villanova73

Francesc Eiximenis

. Estes são bons exemplos de livros que 

provavelmente Don Enrique poderia ter tido contato, acrescente-se Lo Crestià, de 

, que dá atenção especial às maneiras à mesa, Sem esquecer, 

ainda, que Don Enrique atuou como cortador na corte aragonesa durante bom tempo74

Seria possível dizer, assim, que um dos grandes interesses de Villena era os 

saberes da natureza, em especial a Medicina que, portanto, não poderia faltar  nesta 

obra. Esse tema circunda quase todas as suas obras, sendo fulcral em seus Tratado de 

la lepra e Tratado de la fascinación, nos quais trabalha, respectivamente, assuntos 

como a doença da lepra e o mau-olhado. 

. 

Como vimos, Arte Cisoria foca no ofício do cortador zelar pelo bem estar de seu 

senhor, ou rei, pois seleciona os alimentos que lhe oferecerá. O tratado engloba as 

técnicas de cortar a comida, como parte importante do processo de digestão e, por sua 

vez, da saúde: 

“(...) e para remover o (que dá) asco se partem (os alimentos) 

com as mãos untadas de iguarias e gordura. Isso mesmo, para ajudar o 
                                                           
73 Rieira-Melis, 36-54.    
74 Miguel-Prendes, 322-324. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_Eiximenis�
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estômago, aliviando o trabalho digestivo, aceitando que digestão se faz 

em oito formas: as quatro fora do corpo e as outras quatro dentro do 

corpo. A primeira no escorrimento do sangue e dissecação dos 

humores crus, que logo morta a carne tem. E por isso os grandes 

senhores e os que vivem de política a tem morta de um dia para outro. 

A segunda digestão, na sequência, que pelo ministério do fogo recebe 

cozimento e perde aquela bestialidade que tinha. A terceira, com a 

faca, dividindo-a e manuseando-a, para que nas pequenas partes se 

cumpra melhor cozimento. A quarta, nos dentes, amolecendo-a e 

tornando-a quase insensível e mista. A quinta, na boca do estomago 

pelo calor natural. A sexta, no mais fundo dele, mesclando os diversos 

mantimentos, fazendo o “chilo” com maior calor. A sétima, no fígado 

pelo calor nativo, dividindo o espesso do sutil, enviando aos membros a 

parte que os convém, com geração de sangue. A oitava, em cada 

membro, descartando o supérfluo com a expulsiva virtude e o nutriente 

convertendo em carne humana pela aparição do fermento específico. 

Onde, se alguma daquelas assim nomeadas digestões falecesse, as 

outras não podem suprir aquele nível”75

Neste trecho, identificamos uma relação direta entre os processos internos de 

alimentação e os processos externos, controlados pelo cortador. Vemos ai ideias 

médicas de prevenção que já estariam em escritos de Galeno, mas que aparecem na 

. 

                                                           
75 Villena, 141-142. 
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obra de Villena a partir de uma fonte que lhe era mais próxima: Alonso de Chirino, na 

primeira parte de seu Menor daño de medicina76

Na carta que acompanha o manuscrito dessa obra, existem as recomendações 

de que, antes de divulgar o texto, deveria ser mostrado a Alonso de Chirino – médico 

do rei e amigo a quem ele havia dedicado seu Tratado de la lepra – para que este 

pudesse vê-lo  e corrigir possíveis erros. 

. 

Porém, ao analisar o período histórico de Enrique Villena, notamos as fortes 

influências de pensadores como Ramon Llull (1232-1315) e Arnaldo Villanova (1238-

1311), que tem em comum a adoção do conceito de elixir e quintessência. Nessa 

estrutura teórica, a quintessência poderia ser extraída dos mais variados materiais77

Esse processo estaria diretamente relacionado com a utilização de soluções 

alcoólicas, obtidas por meio de sucessivas destilações, conjuntamente com a 

maceração de plantas, minerais e produtos de origem animal em vinho ou em aqua 

vitae

. 

78

O processo apresentado por Villena remete a este processo destilatório, 

principalmente por fazer referência ao “ministério do fogo”. García Font, entre outros 

autores, defende que esse tipo de ideias estaria presente sempre que o calor fosse 

visto como processo ativador para dividir o “espesso do sutil”

. 

79

                                                           
76 Gascón Vera, 590-592. 

. 

77 Alfonso-Goldfarb, Da alquimia a química, 135-141. 
78 Roxo Beltran, Imagens de Magia e de Ciência, 23-26.  
79 García Font,  Historia da Alquimia en España, 79. 
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Seria, portanto, essa uma referência a uma forma de conhecimento a que Villena 

estaria familiarizado, com precedentes desde escolas como a arnaldiana80

 

. 

c) O saber árabe na península e a Arte Cisoria 

 

Conforme visto na sessão dedicada à historiografia, no capítulo anterior, seria 

difícil estudar a obra de Villena sem considerar a presença do peculiar caldo cultural, 

na Península Ibérica, nos séculos XIV e XV. Seu legado é marcado pela intensa 

ocupação árabe desde o século VIII, principalmente na parte sul onde se deu uma forte 

presença de comunidades judaicas, em cidades sob o domínio árabe. 

Do ponto de vista do conhecimento, elaborado nesse período, é interessante 

lembrar que grande parte do Oriente Médio e norte da África foi conquistada pelos 

islâmicos e parte do legado cultural de civilizações da antiguidade oriental permaneceu 

em suas mãos. Desse modo, temos, no Oriente Islâmico, a existência de um 

importante movimento de tradução para o árabe81

Muitos destes saberes, disseminados pelo processo de tradução, guardam um 

forte vínculo com o chamado enciclopedismo antigo

, e sua consequente ampliação até a 

porção Ibérica desse império. 

82

                                                           
80 Alfonso-Goldfarb, Da alquimia a química, 141. 

. Nele se observa a compilação 

de diversos fragmentos de textos de origens, muitas vezes, distintas, reestruturados 

81 Os Nestorianos, os Monofisistas e os “Sabeaus” habitantes de Harran formariam três grander grupos desses 
tradutores. Vide Alfonso-Goldfarb, Da Alquimia a química, 74-97. 
82 Vide Alfonso-Goldfarb, “O Antigo Enciclopedismo e a Ciencia Moderna”, 55-60.  
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por um único autor “polímata”, que neles imprime sua própria visão de mundo ao 

selecioná-los e argumentar sobre os mesmos. Dessa forma, tais saberes foram “(...) 

dominados por um único indivíduo, através de centenas de vozes trazidas do passado” 

83

Essas enciclopédias de saberes antigos, que chegam ao Ocidente, guardam em 

si uma marca da tradição oral, assim como a sobreposição de saberes de várias 

culturas, tendo uma variedade muito grande de temas: saberes da natureza, medicina, 

filosofia, magia operativa, alquimia, astrologia e religião. Tais ramos do conhecimento 

não chegaram sempre homogeneamente e em muitos casos se observa tratados de 

temas específicos, pois as obras originais foram desmembradas com o tempo. Por 

vezes, nesse processo, as obras acabam perdendo o sentido original apesar de manter 

ainda o ar valioso e secreto. Uma relação possível de verificar entre os antigos textos 

herméticos e os tratados alquímicos posteriores

. 

84, aos quais Villena, quase certamente, 

deve parte de sua obra e que, como na maioria dos outros casos, chegaram ao mundo 

Ibérico através de traduções árabes85

No caso de antecessores de Villena, como Vilanova (e também de Llull), o uso 

da língua árabe ainda se fazia presente apesar de viverem em territórios cristianizados. 

Teríamos, assim, um exemplo de que o árabe predominou como língua ligada à esfera 

de conhecimento, em especial quando relacionada aos saberes do mundo natural

. 

86

                                                           
83 Alfonso-Goldfarb, “As Derivações enciclopédica”, 22. 

. O 

84 Vide Alfonso-Goldfarb, “A parte e o todo”, 59-64. 
85 Ibid, 106-108 
86 Alfonso-Goldfarb e Maria A. Pileggi Perassollo. “O universo cultural e científico valenciano”, 34. 
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contato com um pensamento permeado por elementos árabes está refletido nas obras 

de Villena, em que se encontram várias menções a textos dessa origem87

 

. 

d) Os saberes no texto e os saberes nas entrelinhas 

 

Para a análise a seguir, foi usada a edição de 1994 das Obras completas de 

Enrique de Villena, estudada aqui de modo comparativo com a edição de 1722 da Arte 

Cisoria. 

Seus objetivos são colocados muito claramente no prefácio da obra, são eles: 

frisar a importância da Arte mecânica da Cisoria e fixar regras e um método para esta.  

“Tantas são as artes usuais (...) dos homens daquele tempo, que 

muitos dos nomes delas e distinção em numero são ignoradas (...) 

Mormente das mecânicas, que somente a prática as conserva e 

poucas delas, e em menos lugares se fala, que sem certa doutrina 

diversamente são mostradas sem forma e sem regra”88

Em sua preocupação as classifica, separando entre Artes Lícitas e Ilícitas, 

segundo a Igreja e depois as dividindo em Artes Liberais, Naturais e Mecânicas

. 

89

                                                           
87 Villena, 335. 

. 

88 Villena, 133. 
89 Devemos mencionar que em Traducción de la Eneida consta  uma classificação diferente, com Teologia, Filosofia, 
Poesia e Mecânica. Vide Villena, II, cap. XX. 
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“Foram aquelas licitas sessenta em três gêneros divididas. Para 

saber, em liberais, naturais e mecânicas. Atribuindo na parte das 

mecânicas a cisoria ou de cortar nomeada”90

A Cisoria é assim classificada por Villena na condição de mecânica, por 

necessariamente usar a faca, um instrumento considerado mecânico, porque de ação.  

. 

A própria divindade que abre o primeiro capítulo do livro é um Deus artífice: 

“O mundo sensível criou Deus a similitude do arquétipo eterno 

em seu ideal entendimento. E por isso, pois era a mundial e sensível 

maquina começada e nova, convinha aos usos mundanos (...) que os 

apartasse da sensualidade e bestial particípio”91

Vale lembrar que, na classificação medieval tradicional, hierarquicamente, essa 

Arte estaria abaixo das Naturais e, por sua vez, também das Liberais, distinguindo-se 

daquelas que tem como centro o exercício intelectual

. 

92

Em todo o texto não são poucos os momentos em que ele atribui à Cisoria a 

função de manutenção da saúde, com isso colocando a Medicina e a Cisoria no 

mesmo nível. Interessante comentar que em outros de seus trabalhos, como a Arte de 

trova, ele classifica o Trovar como uma Arte Mecânica, por usar um instrumento de 

escrita e, dessa forma, colocaria a Arte Mecânica mais próxima das liberais.  Nota-se 

. 

                                                           
90 Ibid, 138. 
91 Ibid, 137. 
92 Sobre a classificação hierárquica do conhecimento durante a Idade Media. Vide: Grant, Os Fundamentos da 
Ciência Moderna na Idade Média, 33-51; Bromberg, “As Artes Liberais entre o Medievo e o Renascimento,” 11-31. 
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ainda sua intenção de frisar a importância da Cisoria e de fixar regras e um método 

para esta93

Outro ponto a sublinhar, é a importância que dá para estabelecer a origem da 

Arte, remetendo-a à  origem de todas as artes. Para isso, ele constrói, no primeiro 

capítulo, o percurso da Arte desde os textos bíblicos, passando por Atenas ao 

mencionar a destruição da biblioteca de Alexandria, pelos romanos e depois pelo 

surgimento da Igreja, até chegar em seus dias, vinculando outras artes e ciências de 

confirmada importância e valor à  mesma origem. 

. 

Para tanto, cita autores e obras importantes do passado, dialogando com uma 

comunidade de leitores específicos, cita Noches áticas, de Aulo Gelio,  tida como uma 

espécie de compêndio de saberes históricos, filosóficos, morais e naturais da 

antiguidade, construído por esse erudito sobre sua viagem à Grécia94. Em seguida, cita 

o Decreto de Graciano, que seria uma das primeiras obras de direito canônico, escrita 

entre os séculos XII e XIII, pelo monge Graciano, com o propósito de sistematizar o 

código de leis canônico, assim levado a universalização95. E ao final do capítulo, fala 

da Suma de las artes mecânicas, de Theóphilo, conhecido monge do século XII96

                                                           
93 Gascón Vera, 588-589. 

. 

94 Vide Barrigón Fuentes introdução para Noches Áticas. 
95 Roesler, “A estabilização do direito canônico e o decreto de graciano”, 49.  
96 Cotarelo y Mori, 173. García Font, Historia da alquimia en España, 79. 
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“Esta cisoria se leu e mostrava (...), por teórica, olhando e 

dizendo, e pratica cortando, segundo Theóphilo em Suma de las artes 

mecânicas atesta. Está era contada nas doze probidades (...)”97

Maria Helena Roxo Beltran  explica que esse manuscrito de Teófilo faz parte de 

uma série de trabalhos que demonstra um processo de diferenciação, isto é de 

valorização de práticas artesanais, o que não seria tão distante da proposta de Arte 

Cisoria

. 

98

Muitas das técnicas advindas dos receituários e práticas que eram usadas pelos 

pintores, boticários e metalurgistas eram também usadas pelos alquimistas e 

consistiam, da mesma forma, em segredos de ofício.  

. 

Equipamentos utilizados em práticas alquímicas também se encontravam 

presentes em ateliês de arte decorativa, como demonstra o próprio Shedula diversarum 

artium, de Teófilo99

Villena toca assim em uma tradição muito complexa: 

. 

 “(...) Cam, filho de Noé, que por alguns é dito ‘Soroastes’ foi 

talhador, ordenador e doador das artes e sciencias, escrevendo 

aquelas em sete colunas ou pilares de cobre; aquelas mesmas em 

outras sete colunas ou pilares de rocha, sabendo que o mundo perecer 

                                                           
97 Villena, 138. 
98 Roxo Beltran, “Receituários manuais e tratados”, 91-94.  
99 Ibid, “O laboratório e ateliê”, 48-53. 
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devia por fogo, segundo foi em tempo de Phetonte, ou por agua, 

segundo foi em tempo de Noé e de Ogigio e Deucalión. (...)”100

A menção de como Zoroastro (Soroastes) demonstra uma raiz forte da 

hermética em seus conhecimentos, faz referência ao mito babilônico do astrólogo, 

médico e mago, versão modificada do Zaratusca iraniano

. 

101, que, com seu legado, 

influenciou a elaboração da alquimia alexandrina102

Zoroastro convive no mesmo período com figuras bíblicas como Noé, já 

revelando uma sobreposição de saberes, tendo sua imagem mesclada com o mito do 

Dilúvio, representada nas narrativas gregas de Ogigio e Deucalión, que como veremos, 

é retomada novamente no capítulo seguinte; provavelmente, a citação de Zoroastro, 

tem sua origem em um dos textos citados, no capítulo dois. 

.  

 

Hermética presente na Cisoria 

A Cisoria seria, especificamente, um dos textos de Villena mais pobre em 

citações, notas e menção a autoridades, se comparado com seus outros escritos. 

Ainda assim, podemos ter acesso a uma grande gama de informações, se atentarmos 

a elas e as cruzarmos com outras citações de Don Enrique. 

                                                           
100 Villena, 137. 
101 Alfonso-Goldfarb, Livro do tesouro de Alexandre, 70- 71. 
102 Ibid, Da alquimia a química, 42-69; Pereira Lima, “As possíveis fontes do alquimista Zósimo”, 8-27. 
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Neste ponto, o trabalho de Derek C. Carr “Arabic and Hebrew auctoritates in the 

Works of Enrique de Villena”103

O segundo capítulo tem um maior número de citações, sendo o capítulo com 

mais citações do livro. Nomes com um sabor de mundo árabe como Thebit, Cahit, 

Ledán e Ferreicún misturam-se com nomes do saber medieval como os de São 

Jeronimo, Rábanus Maurus e a Bíblia. 

 é fundamental já que em seu estudo se dedica aos 

textos e personagens não latinos que Villena cita em suas obras. Corrige e enriquece o 

trabalho feito anteriormente por Cotarelo e adiciona informações de outros estudiosos 

de Villena. 

“Não era ainda o grande Diluvio vindo, que foi em tempo de Noé, 

quando Can seu filho, já dito, escreveu aquelas suas catorze colunas 

memoráveis, asaventado (atemorizado) pelos celestiais cursos dos 

destruimentos mundanos igneo e acueo, ao qual é atribuída a invenção 

das ditas artes, segundo já coloquei. Maguer Adán, primeiro se afirma 

por Rábano, escreveu na virtude das palavras, expondo o Raziel, e 

Abel, seu filho, Los Siete libros de los prestígios, segundo Thebit recita; 

no Tractado de las trasmutaçiones e leis do vem viver e regras do 

ánimo que fez Hermes, que é dito Enoc; e Thurbal Caín na musica; e 

Jubal na fusão dos metais amos filhos de Adão; e Debora no fiar; e 

                                                           
103 Vide Cotarelo y Mori, 151-175; Carr, “Arabic and Hebrew auctoritates”, 39-60.  
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Noemí no tecer, irmãs daqueles, segundo no Compendio istorial. se 

fala(...)”104

O Compendio historial, de Alfonso X, que segundo Cotarelo y Mori seria a 

Crônica Geral (ou Historia de España) do mesmo, que conta a história da península 

desde as origens bíblicas, passando por narrativas lendárias, incluindo romanos, 

suevos, visigodos, até Fernado III de Leão e Castela

. 

105

No Génesis da Bíblia e no Tratado contra Joviano, ou Adversus Jovinianum, de 

San Jerónimo, Villena expõe especificamente trechos que tratam do consumo de 

carne, que alias não era bem quisto nas práticas acéticas de São Jerónimo

. 

106

Exposicion del libro de Raziel de Rábano, ou como Cotarelo y Mori identifica 

Rabanus Maurus, estaria dentro de sua enciclopédia De Universo ou De rerum naturis 

et verborum proprietatibus at de mystica rerum significatione

. O 

propósito é o de contar como tal hábito sofreu mudanças com o passar do tempo e 

junto com isso a Cisoria. 

107

A menção de Raziel é marcante, já que esse nome remete a  diversas formas da 

tradição mágica cabalística hebraica, que se apresenta também em outras obras de D. 

. Este, por sua vez, 

bebeu muito de uma tradição deixada por Isidoro de Sevilha, sendo parte da obra  uma 

compilação da obra do próprio Isidoro. 

                                                           
104 Villena, 139. 
105 Vide Fernández-Ordóñez, “El taller historiográfico alfonsí”, 105-126. 
106 Vide St. Jerónimo, "The Principal Works of St. Jerome", 779-907.  
107 Ferrater Mora, Dicionário de filosofia. S.v. “Rabano Mauro”. 
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Enrique, tanto na forma prática quanto  literal  da guematria108. Ao lado, temos a 

menção de Hermes e um tratado de transmutações, seria isso mera coincidência ou 

neste capítulo Villena pretendia construir alguma relação com essas citações?Sabemos 

que a tradição hermética árabe trabalha com alegorias muito antigas de matriz 

mesopotâmica na qual o Dilúvio tem importante papel, Hermes emerge relacionado 

com estes escritos como preservador dos conhecimentos humanos gravados em 

pedra, salvos do desastre. Dentro do sincretismo de representações, sempre presente 

na tradição hermética desde seu desenvolvimento por volta do século I a.C., temos a 

figura com fortes marcas culturais egípcias do Hermes-Thot, preservador destes 

conhecimentos do Dilúvio, que seriam recuperados por um segundo Hermes, o 

Trismagistro, filho de Agatodaimon e pai de Tat. O Dilúvio foi provavelmente assimilado 

da narrativa da matriz cultural mista babilônica-iraniana109

Alfonso-Goldfarb comenta sobre uma linhagem encontrada em textos herméticos 

de um Enoq bíblico que não é pai, mas filho de Caim, tendo num dos ramos de sua 

descendência o artífice Turbal-Caim, e primogênito de Enoq, Kenan. Esta linhagem 

seria uma linhagem bendita, a única preservada através de Noé e sua 

descendência

. 

110

                                                           
108 Vide García Avilés, “Alfonso X y el Liber Razielis”, 21-40. 

. Em Arte Cisoria, vemos uma relação sincrética semelhante, além da 

presença de uma linhagem alternativa, aquela apresentada no Gênesis. Por 

acreditarmos que destrinchar tal linhagem tomaria tempo demasiado e este não seria o 

momento para tal, por ora meramente apontamos como um indício a possibilidade que 

109 Alfonso-Goldfarb, Livro do tesouro da Alexandre, 46-49. 
110 Ibid, 76-77. 
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tal linhagem possa representar uma ponte ao hermetismo árabe muito antigo, apontada 

possivelmente pelas citações de Philahanaptia mayor e Thebit. 

Segundo Carr, Philahanaptia mayor seria a provável tradução latina da 

Agricultura Nabatéia a que Villena teve acesso. Nessa obra – conhecida no mundo 

árabe com o nome de Kintāb al-filāha al-nabatiya, e atribuída comumente a Ibn al-

'Awwam – os nomes de Cahit, Ferreicún e Ledán, seriam, provavelmente, as mesmas 

autoridades mencionadas em Philahanaptia mayor111. Da mesma forma, Thebit estaria 

relacionado a Tebit Aben Cora ou Al-Sābiʾ  Thābit ibn Qurra al-Harrānī, erudito 

estudioso de línguas, matemático e astrólogo112

Não seria uma obra estranha a Villena, já que Agricultura Nabatéia é 

mencionada também em Tratado de la lepra e Tratado de consolación, mas 

relacionado a autoria a Aben Oaxia, que faria referência de Ibn Wahshiyya, que seria o 

tradutor original do antigo documento

. 

113. Alfonso-Goldfarb considera que várias outras 

obras, a respeito de saberes mágicos, alquímicos e médicos, poderiam ser atribuídas a 

Wahshiyya, embora seja questionável se esse autor existiu, ou foi um personagem 

inventado por outro autor que teria vivido entre o século IX e X 114

Kintāb al-filāha é uma das fontes provável de onde Villena retirara  a grande 

variedade de conhecimentos médicos e alimentares que são largamente usados em 

Arte Cisoria. Antoni Riera-Melis cita muito este documento em seu estudo, 

.  

                                                           
111 Agricultura Caldeia é mencionado em glosas da tradução da Eneida e Exposicon del salmo também, mas com a 
autoria do tradutor da terceira versão. Vide Carr, “Arabic and Hebrew auctoritates”, 42. 
112 Mencionado na tradução da Eneida de Villena como autor do Liber de imaginibus. 
113 Carr, “Arabic and Hebrew auctoritates”, 42. 
114 Alfonso-Goldfarb, Livro do tesouro da Alexandre, 37. 
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relacionando a problemática da assimilação de costumes alimentares árabes na 

Península Ibérica, tanto quando se referiu às técnicas de plantio ou quando se referiu 

às recomendações alimentares para manutenção da saúde115

No décimo terceiro capítulo, temos Las siete Partidas de Alfonso X e no décimo 

sétimo, capítulo Provérbios da Bíblia e Las siete Partidas de Alfonso X novamente, as 

Sete Partidas representa a primeira tentativa de padronização de um código de leis 

vindos a partir da monarquia. Transparece, assim, em suas várias citações, a presença 

de uma forte tradição alfonsina que, conforme já visto anteriormente, tem como 

característica uma intensa assimilação de preceitos e conhecimentos vindos do mundo 

árabe, por meio do movimento de traduções já existente. Os saberes de um mundo 

Helenístico, que tem suas raízes formadas antes mesmo da grande expansão 

muçulmana no Oriente, são reelaborados pelos árabes, se mesclam com saberes 

típicos medievais, que, por sua vez, novamente se mesclam e são ressignificados 

agora por Villena. 

. 

Observamos uma série de obras que abrangem diversos assuntos, que se 

interacionam entre si, coisa que num mundo de relações como é o fim da Idade Média, 

faz sentido. Relações entre ciências diversas, que se complementam umas às outras 

são reveladas em seus textos116

                                                           
115 Rieira-Melis, 21-52. 

. Villena faz isso muito claramente em Arte Cisoria. 

Notamos que todas as obras que Villena cita estão de uma forma, ou de outra, 

vinculadas a essa proposta. Assim, percebemos um envolvimento nesse escrito de 

116 Alfonso-Goldfarb, Livro do tesouro da Alexandre, 99. 
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Villena com uma teia de saberes que, além dos preceitos médico e de bons costumes, 

também abrange o hermetismo, a alquimia e a magia operativa.  Como explica Alfonso-

Goldfarb, a magia operativa explora as propriedades de ocultas da matéria, tentando 

ativá-las de diversas maneiras, a primeira através dos chamados espíritos difusos da 

natureza ou pneumas; o segundo, pelos números, como nas tradições pitagórica e 

cabalística; o terceiro, remetendo-se  às antigas teorias das simpatias e antipatias 

universais, isto é, a relação do micro com o macro cosmos, sendo a astrologia e a 

alquimia aquelas que trariam concretude a essas qualidades117

Comprovando a presença destas tradições, temos duas passagens da Cisoria: 

uma no capítulo três, onde temos a citação das obras Lapidário e Problemas de 

Aristóteles por Villena e outra, no capitulo quatro, conforme veremos respectivamente, 

na sequência: 

. 

“O corte das unhas seja mediano, não muito a raiz, limpas cada 

manhã; providas suas mãos de anéis que tenham pedras o 

incrustrações que valham contra peçonha e ares infectos, assim como 

rubi e diamante (...) e unicórnio e serpentina e bezoar e 

empedramentos, que se fazem de coração de homem morto com 

veneno frio e cocho, endurecido ou lapidificado em fogo reverberante. 

Esta trazia Alexandre sobre todas consigo, segundo Aristóteles conta 

em seu Lapidario”118

                                                           
117 Alfonso-Goldfarb, “Questões sobres a Hermética”, 17-18. 

. 

118 Villena, 143-145. 
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Ou ainda neste segundo exemplo do capítulo: 

“Fora destas coisas ditas que se comem por alimento e 

mantimento e prazer de seus sabores, se comem outras por medicina; 

assim como a carne do homem para as quebraduras dos ossos e a 

carne do cachorro para calçar os dentes, a carne do texugo velho pode 

tirar o espanto e temor do coração (...) a carne da coruja para aguçar o 

entendimento, a carne do cavalo para fazer o homem esforçado, a 

carne do leão para ser temido, a carne da zebra para tirar a preguiça. 

Dos repteis, das rãs para refrescar o fígado, as cobras para a morféia, 

os vermes do vinho para aguçar o estômago, as cigarras contra a sede, 

os grilos contra a estrangúria e outras coisas desta maneira para ajuda 

e recuperação natural”119

No primeiro caso observamos uma colocação das propriedades mágicas, que 

teriam determinadas pedras, ou talismãs; enquanto que no segundo temos descritos 

efeitos de se ingerir certos tipos de carne, também refletindo uma relação ‘simpática’ ou 

mágica. 

. 

No primeiro exemplo notamos o vínculo com a tradição dos Lapidários 

medievais, que remonta a personagens como Plinio, o Velho, e seus receituários, 

passando por vários autores do mundo clássico e árabe, chegando ao conhecido 

Lapidário de Alfonso X. Dentro desse tipo de literatura – que já vem de tempos muito 

                                                           
119 Ibid ,165. 
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mais antigos e estariam presentes em obras como a de Galeno – podemos observar 

uma relação direta com virtudes mágicas em que diferentes tipos de pedra, plantas e 

animais recebem e retransmitem eflúvios astrais e telúricos, permitindo relações de 

similitude120

Temos no Lapidário alfonsino, por exemplo, várias pedras que detêm as 

propriedades comentadas de proteção contra diversos tipos de venenos (‘ponçoña’). As 

pedras que apresentariam essa virtude de proteção contra venenos no Lapidário de 

Alfonso X, e que são citadas no lapidário de Villena, são o coral, a esmeralda, o 

unicórnio e o bezoar. Já o rubí e o diamante estão presentes, mas não é citada 

nenhuma propriedade de proteção contra venenos

. 

121

Provavelmente, estas e as outras pedras devem constar em outros lapidários, já 

que uma das características desses receituários é a de que tendem a copilar 

informações de anteriores e também acrescentar outras mais. Vale lembrar que pedras 

como unicórnio e bezoar são de origem animal reforçando novamente a forte influência 

cultural árabe de Villena, já que pedras de origem animal não são comuns em 

lapidários ocidentais

. 

122

Quanto ao trecho do capítulo seis, poderia ser compreendido pelo tipo de 

relação mágica relacionada à tradição popular européia, presente também em muitas 

outras culturas, de que “iguais curam iguais”. Pensadores, como o famoso Paracelso, 

usaram este conceito em sua teoria do simile, conforme  comenta Alfonso-Goldfarb: 

. 

                                                           
120 Fischer Mattos, “A classificação dos seres no lapidário de Alfonso X”, 223-284. 
121 Vide Alsonso X, Lapidario. 
122 Liñán, "Criptopaleontología y terapéutica contenida en el lapidario”, 147-179 
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“(...) o pensador baseia-se na máxima da medicina folclórica, 

segundo a qual iguais curam iguais, concluindo que, se algo está 

envenenando o organismo, a solução é oferecer ao Archeus o próprio 

veneno, pois ele se encarregará de fabricar o antídoto”123

Mas essa forma de pensamento é bastante antiga e já pode ser encontrada em 

um pensador mais próximo de Villena, como Arnaldo Villanova

. 

124

Assim, Arte Cisoria poderia ter várias qualificações: um livro de técnica de 

cozinha, como é entendido normalmente; um tratado de medicina, como também um 

manual de bons costumes e etiqueta em mesa.  Mas poderíamos dizer que vai além, 

mostrando Villena, como um verdadeiro polímata, continuador de uma tradição de 

livros de segredos, enciclopédias e receituários, e talvez um dos últimos a fazer parte 

dessa tradição que atravessou a Idade Média e a Península Ibérica. 

. 

 

e) Possível reinterpretação das obras de Villena e de sua pseudo-epigráfica 
Carta Alquímica 

 

Podemos fundamentar agora possíveis relações entre seus trabalhos e obras 

que foram, em sua quase totalidade, deixadas de lado em estudos sérios. Estamos nos 

referindo as obras consideradas pseudo-epigráficas, negligenciadas nas análises muito 

                                                           
123 Alfonso-Goldfarb, Da alquimia a química, 146-147. 
124 Alfonso-Goldfarb e Maria A. Pileggi Perassollo. “O universo cultural e científico valenciano”, 40. 
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mais por terem uma pesada carga de saberes considerados ‘ocultos’ do que, 

efetivamente, por qualquer comprovação de falsa autoria. 

Grande parte dos especialistas dos textos de Villena confirma a presença das 

citações e argumentações de fundo astrológico, cabalístico e mágico presente em seus 

textos, porém estas mesmas acabam não sendo exploradas em pesquisas. Isso ocorre 

porque carecem de um sistema que lhes empreste ordem e sentido modernos e 

compreensíveis na atualidade. Dessa forma, seus estudiosos acreditam que ao 

descartá-las se estaria evitando comprometer o restante da obra de Villena. Mas, como 

resultado disso, se enfraquece em muito o entendimento mais completo do texto e do 

autor. 

Percebemos, claramente, que muitas das citações, apontadas anteriormente, 

dizem respeito ao hermetismo, à alquimia ou à magia. O que não seria de se estranhar, 

pois a composição intelectual de Villena advém de uma larga tradição cultural 

alfonsina, que valoriza essas formas de saber, fator fundamental que foi colocado em 

segundo plano por várias pesquisas. A visão limitada do trabalho de Enrique de Villena 

acabou se tornando comum na literatura secundária, consequência de uma 

problemática historiográfica que foi discutida anteriormente. 

Escolhemos, assim, a Carta Alquímia de Don Enrique de Villena125, um texto que 

se encontra nos livros Alquimia en España126

                                                           
125 Apresentada pela primeira vez transcrita como a "Carta de los 20 Sabios cordoveses a Don Henrique de Villena". 

, e em Cinco tratados españoles de 

126 Luanco, La alquimia en España. 
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alquimia127 e que apresenta uma problemática fértil a ser trabalhada. Publicada, pela 

primeira vez, em 1889, a partir de uma transcrição da Biblioteca Nacional de Espanha, 

feita por José Ramón de Luanco, é apontada como uma cópia do século XVII resumida 

e tardia, do suposto original que se perdeu128

A Carta Alquímia de Don Enrique de Villena é um documento que contém uma 

pergunta feita ao nobre por supostos "20 Sabios cordobeses", e sua suposta resposta , 

embora os estudos de crítica textual sejam unânimes em qualificá-la como não sendo 

de autoria de Villena. Mas, para além da questão da autoria, é relevante notar que 

Villena foi escolhido como personagem que conduz o discurso inicial. Além disso, 

segundo García Font, houve uma preocupação em imitar o estilo de escrita do 

Marquês

. 

129

Ao observarmos o documento, logo notamos que o texto pode ser dividido em 

dois discursos. O primeiro, dos 20 sábios cordobeses, requisitando um esclarecimento 

a um suposto Villena. E o segundo, onde este “Villena” prontamente se põe a 

responder as dúvidas do primeiro. 

. Assim, abre-se a possibilidade para uma apresentação preliminar do 

conteúdo presente neste tratado pseudo-epigráficos, para melhor entendermos como, 

em obras consideradas ‘autênticas’ do porte da Arte Cisoria, existem características 

semelhantes, que tanto poderiam ter sido elaboradas por alguém muito próximo a 

Villena, quanto por ele próprio. 

                                                           
127 Galán, Cinco tratados españoles de alquimia. 
128 Luanco, 24. 
129 García Font,  78. 
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Fixando-se no primeiro texto, na pergunta dos 20 sábios cordobeses, podemos 

notar inicialmente os elogios a Villena e a exaltação de seu conhecimento, colocando-

se os ‘sábios’ na posição de seus discípulos: 

“Recordamos bem ante nos fizestes descer as pombas que 

passavam pelo ar voando, e moviamos a nosso prazer as que 

queríamos, deixando as outras por virtude da palavra, e fizestes 

envermelhecer o sol, assim como se fosse eclipsado, com a pedra 

heliotrópica, e nos contastes coisas por vir, que depois havemos visto, 

com a pedra quelonite, e vos escondestes de nossa vista com a erva 

andronemo, e congelastes e fixastes o mercúrio com o azedume das 

aguas agudas que havias separado, e fizestes trovoar e chover dentro 

da câmara com o fundo de cobre e forma de aquecedor, e 

condensastes o ar em forma de esfera lucente com o suco da erva e o 

opio espargido”130

E depois afirmam a existência de dúvidas expondo um questionamento ao final: 

. 

“Por qual com tanta humildade e reverencia podemos e 

imploramos por vossa carta resposta sejamos desanuviados das 

dúvidas que fazem vacilar nosso entendimento e nos coloque algumas 

práticas exercidas por vós; a fim (de entendermos) dos materiais 

necessários por inteligíveis palavras. Confiamos na suprema 

                                                           
130 Luanco, 10 11. 
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inteligência sustentados de vossa direção (...) já que tão longo tempo 

em esta ocidental parte buscamos a sciencia alquimia ilustre, 

desaparecida e separada dos praticantes(...)”131

É relevante a descrição das maravilhas feitas pelo mestre, pois revela elementos 

vinculados à tradição da magia, que repercutiu na literatura espanhola, e que se 

vincula, por sua vez, aos receituários. Vale sublinhar que, a pedra quelonites seria uma 

pedra com propriedades de prever o futuro comentada já no Testamento de Celestina, 

e descrita em El gran libro de San Cipriano e no Bestiário de Aberdeen

. 

132

A presença destas pedras com propriedades mágicas, tanto na Arte Cisoria 

quanto na Carta alquímica, permite-nos fundamentar que as obras estariam vinculadas 

possivelmente a mesma tradição e costume de o uso de pedras como talismãs. Como 

vimos, esse conhecimento é muito usual em vários ramos de saberes tradicionais do 

território Ibérico, desde o Lapidário de Alfonso X, o sábio, conforme já comentado 

anteriormente. 

. A pedra 

chelonites, assim como a pedra heliotrópica, estariam vinculadas a uma tradição de 

pedras que aparece em peças teatrais, a última com propriedade de transmitir a 

invisibilidade, possivelmente vinculada à própria repercussão da Carta Alquímica ou às  

tradições mais antigas. 

Na segunda parte do documento, que corresponde à resposta dada por “Villena”, 

ele se manifesta através da alegoria de um sonho. Resumidamente, o conteúdo desta 

                                                           
131 Ibid, 11. 
132 Vide Alberola, “Testamento de Celestina”, 59. 
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segunda parte trata-se de uma introdução saudando os demandantes e logo seguindo 

para a descrição de um sonho, que tem o objetivo de esclarecer as dúvidas e aflições 

expostas na parte anterior. O sonho se inicia com a figura de Hermes usando 

determinadas vestimentas que o caracterizam (vestimentas estas que sofrerão 

transformação junto com sua forma física no decorrer da narrativa). Hermes passa por 

uma floresta até um palácio de mármore, e dentro dele atravessa quatro portas e 

quatro “cercos” ou limites. Cada um desses espaços apresenta tipos distintos de 

pessoas, fazendo operações igualmente distintas, indo do cotidiano ao fantástico. 

Hermes interage com essas pessoas e explica diversas coisas. 

Por fim, novamente atravessa uma floresta até um tabernáculo octogonal, onde 

estariam várias pessoas e no centro uma dama. Por instrução de Hermes, o autor 

pergunta a essa dama suas dúvidas, e ela responde, primeiro de forma simbólica com 

quatro chaves e depois verbalmente, o texto acaba com sua fala, advertindo-o:  

“E guarda isto que te disse, não o descubra a pessoas 

poderosas nem a ignorantes, mas aos filhos da sciencia onde entendas 

que não trará dano”133

Na segunda parte, percebe-se claramente que o texto é uma compilação de 

outro documento mais antigo e extenso, como o próprio Luanco já comenta

. 

134

                                                           
133 Luanco, 24  

. O 

número de parágrafos apresentados no texto será entre 10 e 11 (isso por que no 

documento original, aparentemente, existe uma lacuna, que acaba gerando um décimo 

134 Ibid. 
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primeiro parágrafo). O segundo e terceiro parágrafos, apesar de ligados ao texto, 

surgem como notas explicativas, o que se repete de outra forma, no sétimo e no oitavo 

parágrafos. 

Além disso, a maneira como é se dá o início da narrativa parece destoar do 

resto. Temos o uso constante de plural, em primeira pessoa, no início da segunda parte 

que precede o sonho. Talvez para transmitir uma intenção de compartilhar as aflições e 

dúvidas, convidando os leitores a entrar no sonho. Porém, o uso de plural continua já 

dentro do sonho de forma que dá a entender que Hermes não se encontra  sozinho, em 

seguida se observa frases como, “Conta logo como este o chamou(...)” e “Entre tanto 

que abriam pergunto don Enrique ao mancebo(...)”135, mudando abruptamente para a 

terceira  pessoa, forma que adotará, a partir desse momento136

Na narrativa do sonho chama-nos atenção as portas e as salas e suas 

descrições, pois, na verdade, a segunda parte poderia ser dividida usando somente 

essa ordenação de lugares diferentes. Se como fio condutor da narrativa usarmos os 

diferentes ambientes, teríamos a seguinte divisão para análise: 

. Poderíamos assim 

confirmar que tal texto provavelmente estaria relacionado a outro, ou a outros, que 

corresponderiam a um suposto original. 

Introdução da primeira parte, já se iniciando a narrativa descritiva do sonho. 

Espaços da floresta, dentro do palácio a Primeira Porta e o Primeiro cerco. 1º 

parágrafo. 

                                                           
135 Ibid, 13. 
136 No decorrer da narrativa somente se observa don Enrique e Hermes fazendo a jornada, o nome de Hermes é 
mencionado varias vezes, mas o de dom Enrique somente uma vez. 
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Segunda Porta. 2º e 3º parágrafos; Segundo cerco. 4º parágrafo. 

Terceira Porta e Terceiro cerco. 5º parágrafo. 

Quarta Porta e Quarto cerco. 6º, 7º e 8º parágrafos. 

Fora do palácio, floresta e Tabernáculo. 9º, 10º (e 11ª ?) parágrafos. 

Podemos voltar nossos olhos também para os seguintes elementos: as 

metamorfoses que Hermes sofre ao passar por cada sala; como ele interage com os 

outros personagens da narrativa; as características únicas de cada sala; as atividades 

nelas desempenhadas e as pessoas que exercem essas atividades; e, por fim, como 

esses elementos dialogam com a explicação apresentada derradeira no tabernáculo. 

Tudo se inicia a partir do encontro com Hermes: 

“(...) mancebo de idade XXV anos, de bonito gesto e semblante 

muito agudo, e cabelos loiros, de apurada maneira vestido de 

vestimentas de muitas cores, com sapatos picados. E cavalgando e um 

pavão trazia em sua mão direita uma pena muito branca, na outra uma 

tabua engessada. Numa parte estava escrito caracteres de Aritmética, 

e na outra figuras de Geometria, e trazia em seu cinto uma chave muito 

bonita”137

Ele mantém essa forma e vestimentas até o segundo cerco quando: 

. 

                                                           
137 Luanco, 13. 
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“(...) se transfigurou em vestido branco e lucido e tomou asas e 

uma vara na mão (de muitas cores), deixando tudo o que trazia antes, 

salvo a chave”138

No terceiro cerco, novamente se transforma: 

. 

“Hermes aqui deixou as asas e se vestiu de cristalina vestimenta 

ficando-lhe a vara e a chave”139

E no quarto cerco: 

. 

 “(…) se transformou Hermes em figura de agua que não molha 

e subiu pela terra”140

Ao sair do quarto cerco assume a forma de uma nuvem colunar e assim se 

manterá até o final. As quatro formas de Hermes estão relacionadas às quatro chaves 

mencionadas na parte final do documento, que seriam as quatro fases e cores da 

obra

. 

141

No decorrer do sonho, surge o espaço da floresta que intermedia a chegada ao 

palácio de mármore, ela também servira de espaço intermediário antes da chegada no 

tabernáculo, logo poderíamos interpretar a floresta como um labirinto natural que 

transpõe a descoberta ou o conhecimento, guiado por Hermes. Em todos os espaços, 

. 

                                                           
138 Ibid, 16. 
139 Ibid. 
140 Ibid, 17. 
141 Ibid, 19. 
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com exceção da ou das florestas, existe uma porta,  a maioria com inscrições e feita de 

materiais específicos. 

A primeira porta, em diversas cores, tem escrito em ouro os dizeres “Ars imitatur 

naturam” (A arte imita a natureza), e depois dela se apresentam ofícios e pessoas de 

cunho mundano, que consistiriam em processos vinculados a aperfeiçoamentos de 

produtos já encontrados na natureza. Essa porta se abre facilmente e estaria 

relacionada à chave de muitas cores, mencionada no final do texto. 

A segunda porta, também de diversas cores e mais bonita que a primeira, é 

aberta por uma pessoa mal vestida. Bebe-se uma triaca142 ao entrar nesse espaço, as 

atividades que aí se executam são desempenhadas por meio de diversas técnicas que 

imitam os processos da natureza. Hermes, antes de sair desse espaço, interage com 

essas pessoas as castigando, “por que mesmo algo sendo verdadeiro (...) Atribuem-se 

poderes que não tem”. Isso nos remete à bula do Papa João XXII de 1317, contra 

charlatães e falsificadores, que busca refrear a crescente leva de estudos alquímicos 

do período, principalmente de membros de dentro da própria Igreja143

A terceira porta foi feita metade em ouro e metade em prata, porque tais seriam 

os materiais com que se trabalha neste cerco. Demora vinte três horas para se atender 

a porta, que é aberta por uma pessoa “com vestes honestas”. Aqui se trabalhava com a 

recombinação de elementos para se formar corpos “lapídeos”, mas também com 

esterco humano e esperma humano para o “filho filosófico (...) recriar”, enquanto alguns 

. 

                                                           
142 Estes contra venenos não são de todo incomum em receituários, são encontrados misturados junto com outras 
receitas. Vide Alfonso-Goldfarb, Livro do tesouro de Alexandre, 163-172. 
143 Vide Alfonso-Goldfarb, Da Alquimia a química, 134.  
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destilavam e separavam sangue e outros manipulavam sal, entre “outras muitas 

maravilhas”144

A quarta porta era de cristal e nela estava escrito com letras vermelhas e 

brancas Sine eo factum est nihil (Sem ele nada foi feito) e estava inacabada, pois “cada 

dia se acrescentava mais artes”. A pessoa que abre aporta não ouvia bem e trazia cera 

nas mãos. Hermes depois comenta que a porta é de cristal porque neste cerco se tinha 

maior pureza de entendimento e as cores das letras representam os dois elixires 

essenciais. E as pessoas que trabalhavam ali perdiam a audição e com a cera se 

desviam do tremor das mãos. 

. Agora, estas pessoas são castigadas sendo transformados em pavões, 

cães, porcos, sagitários, obeliscos e sereias. 

Lá Hermes se transforma em “agua que não molha” onde é passado de mão em 

mão e misturado a vários materiais. Enquanto isso, outros cavam e encontram a pedra 

do “lucífico”, que cada um usa em procedimentos diferentes, mesclando-a a estanho, 

ferro, pedra, vidro, amoníaco, sal, arsênico, enxofre, fermentos de ouro e prata, 

espíritos e corpos, como também a um certo pó vermelho145

 No ultimo espaço, depois de uma floresta, se observa um tabernáculo de ouro 

fino, com oito blocos, cada um com sua porta, com diversas histórias e cada um com a 

pintura de uma das “sete sciências liberais”, com seus inventores e doutores, e, ao 

final, a mais alta, a filosofia. Vale notar que essa a descrição da classificação de 

saberes é a tradicional e mais comum, adotada por universidades medievais, ainda 

. 

                                                           
144 Luanco, 16-17. 
145 Ibid, 18-19. 
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presente no fim da Idade Média e diferindo de qualquer classificação proposta por 

Villena. 

Conforme já mencionado, neste último espaço, ele encontra uma dama que lhe 

entrega quatro chaves: a primeira de muitas cores, a alteração; a segunda branca, a 

digestão; a terceira negra, a corrupção; a quarta muito resplandecente, a geração. As 

chaves em questão remeteriam às diferentes fases da obra. As chaves abriram, cada 

uma, suas respectivas fechaduras para revelar uma pedra grande, como o sol, escrita 

em ouro, “Corpo, Anima e Espírito”, que demostraria as três unidas em uma só 

composição. E escrito logo abaixo: 

“Rubificação. Purificação. Dissolução. Aumentação. Congelação. Purgação. 

Formação”146

Essas seriam as sete operações necessárias para a preparação da pedra, 

primeiramente feita com o calor num tempo específico, banho e, mudanças de cor, 

regidas nas relações com as estrelas. O texto comenta a tradicional relação dessa 

suposta primeira matéria que seria: 

. 

“(...) licor que o mercúrio e o enxofre foram quando se mesclaram nas entranhas 

da terra por fundição de que eles congelaram, pois em isto se cumpre todos os ditos 

dos filósofos”147

                                                           
146 Ibid, 21. 

. 

147 Ibid, 24. 
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Como vimos, todo o texto se inter-relaciona com a intenção de exemplificar as 

diferentes fases da obra em diferentes momentos da narrativa, sempre com recorrência 

das quatro etapas da obra, que ao final é explicada. Da mesma forma, as atividades 

descritas nos diferentes cercos mostram diversos processos que estariam envolvidos 

com a etapa em questão para a produção da pedra ou elixir primeiro. Assim, a obra 

toda se fecha em uma leitura circular que convida o leitor a relê-la e em cada leitura 

aprofundar as relações dos elementos dispersos, em busca das valiosas informações 

para se construir a “Grande Obra”. 

Essas observações, retiradas em sua maioria de Luanco – autor de uma das 

maiores revisões sobre os estudos alquímicos espanhóis – poderão servir como base 

para que pesquisas futuras devolvam integridade a obra de Villena. Se não devolvendo 

a sua autoria aos trabalhos que foram considerados pseudo-epigráficos, ao menos 

tornando possível entender de que maneira as ciências pouco entendidas pela 

modernidade penetraram em trabalhos como Arte Cisoria. 
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Considerações finais 
 

 

Este trabalho não pretendeu ser exaustivo, ao contrário, nosso objetivo foi o de 

buscar as diversas perspectivas de análise sobre Enrique de Villena e sua obra, 

tentando identificar algumas que mereceriam ser melhor estudadas. Por essa motivo, 

propusemos  uma reflexão alicerçada em trabalhos já existentes. Foi possível, assim,  

perceber como se deu a interpretação da obra  de Villena até hoje. Da mesma maneira, 

foi possível perceber como resquícios dessas análises anteriores ainda filtram nossa 

compreensão presente da obra. Tais resquícios talvez obscureçam uma interpretação 

dos trabalhos Villena que, tudo parece indicar, estaria mais próxima das referências por 

ele mesmo citadas em Arte Cisoria. 

 A análise das citações de Arte Cisoria permitiu-nos notar que, para fundamentar 

a importância da Cisoria, Villena se remete a diversos pensadores do mundo antigo e 

medieval, entre Oriente e Ocidente. Ao fazer isso, parece buscar um ideal de 

integração de tudo que era conhecido que, por sua vez, estaria presente em várias 

formulações do antigo enciclopedismo. 

Essas formulações enciclopédicas também aparecem em Arte Cisoria, através 

do entrelaçamento entre diversos tipos de conhecimento, que pode ser observado do 

início ao fim da obra. Como foi apontado, tais formas de estruturar o conhecimento 

podem ser observadas, entre outros lugares, nas obras herméticas a que, muito 
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provavelmente, Villena teve acesso direta ou indiretamente, conforme notamos em 

várias de suas citações.  

Também buscamos sublinhar os conceitos presentes em Arte Cisoria, com a 

intenção de compreender suas relações com as demais obras do autor. Nesse sentido, 

abre-se um possível caminho para a comparação de conteúdos de obras de autoria 

comprovada de Villena, como é o caso de Arte Cisoria, com obras pseudo-epigráficas, 

a exemplo da Carta Alquímica. Dessa forma, foi possível avaliar as aproximações e os 

distanciamentos dos conceitos presentes em ambos os documentos. 

 Até o presente momento, somente se pode inferir que ambos os textos foram 

constituídos no âmbito de um mesmo movimento cultural peninsular. Apesar dessa 

semelhança, trazida pelo contexto em foram produzidos, é preciso destacar que os 

documentos não apresentam conceitos próximos o suficiente para poder-se construir 

uma conexão direta entre eles, já que as linguagens usadas em cada um, por vezes, 

intensificam suas disparidades. 

Talvez, isso se deva ao fato de que a Carta Alquímica, apesar de se constituir do 

mesmo caldo cultural da Arte Cisoria, esteja distante temporal ou conceitualmente ‘das 

artes do corte’ e suas derivações, inerentes a este último tipo de obra. Muito embora, 

como foi visto, isso não tenha impedido Villena de fazer uso, sempre que assim lhe 

pareceu, de conhecimentos próprios a obras como a Carta Alquímica em seu Arte 

Cisoria. Desse modo, a Carta Alquimia nos remete ao que Alfonso-Goldfarb chamaria 

de “uma obra truncada”, que promete um saber completo, que na verdade não deve ou 
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não pode oferecer ou, ainda, que só se esclarecerá através da remissão a outros tipos 

de obra148

Não se pode negar, porém, a possibilidade de que a fonte que originou a Carta 

Alquimíca não esteja relaciona, efetivamente, com as ideias presentes na produção de 

Villena, mas sim com a aura mítica que circundou seu nome com a passagem dos 

anos, fazendo com que lhe fosse atribuído esse documento. Por motivos dessa 

natureza, nosso estudo da Arte Cisoria foi apenas acompanhado de um estudo 

preliminar e em paralelo da Carta Alquímica. Acreditamos, assim, ter evitado qualquer 

forma de comparação precipitada, mesmo que indicando abertura para análises 

bastante promissoras. 

. 

Desse modo, apesar das conclusões preliminares e, ainda, bastante modestas 

que apresentamos aqui, certamente, restam muitos trechos da Carta Alquímica que 

podem e devem ser explorados com maior profundidade. A partir de novas análises 

desse documento – já eximidas das preconcepções deixadas por linhagens 

historiográficas anteriores – talvez os conceitos ali presentes se tornem mais visíveis 

no restante da obra de Villena. Esperamos que a revisão historiográfica e as análises 

preliminares feitas aqui possam servir como base para que no futuro, quem sabe 

próximo, a obra de Villena  seja melhor entendida, assim como o polímata que a 

produziu. 

                                                           
148 Alfonso-Goldfarb, “Derivações enciclopédicas do hermetismo medieval...”, p. 28. 
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Apêndices 
 

Apêndice I - Lista de obras de Enrique de Villena 
 

1418 - Los doze trabajos de Hercules. Escrito em catalão, dedicado a Pero 

Pardo, conselheiro do rei de Aragão, traduzido para o castelhano 

para Juan Fernandez de Valera, um jovem cavalheiro aos seus 

serviços. 

1423 - Arte cisoria, ou Tratado del arte del cortar del cuchillo. Escrito a 

pedido de Sancho de Jarava, amigo e Cortador real de Juan II de 

Castilha, que desejava saber mais sobre os princípios gerais da 

Arte e sobre as técnicas específicas de seu predecessor, Núñez 

de Vega. 

1423 ou 1424 - Tratado de la consolación. A pedido de Juan Fernandez de 

Valera, que perde seus familiares durante a peste de Cuenca, em 

1422. 

1424 - Exposición del salmo "Quoniam videbo”. 

1425 - Tratado de la fascinación, ou del aojamiento. Também para Juan 

Fernandez de Valera, este tratado segue a estrutura de um 

tratado médico e tratada de “mal olhado”. 
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1425 - Tratado de la lepra. Em resposta ao amigo Alonso de Cuenca, 

médico (judeu converso) de Don Juan II, que lhe escreve 

perguntando sobre duas passagens do Levítico. 

Entre 1427 e 1434 - Traduções da Eneida e da Divina comedia. Para Iñigo 

López de Mendoza, o Marquês de Santillana, seu amigo e 

considerado como seu pupilo.  

1427 à1434 - Epístola a Suero de Quiñones 

1427 à 1434 - Traducción y exposición del Soneto CXVI de Petrarca, 

1427 à 1434 - Rhetorica ad Herennium e Fragmentos de Tito Lívio. 

Obras perdidas 

1433 - Arte de trovar. 

s/d - Libro de Raziel. Supostamente queimado, é comentado por Barrientos 

em Refundicion de la Cronica del Halconero149

 

. 

Obras que são consideradas pseudo-epigráficas: 

s/d - Tratado de astrologia. Existe um debate sobre se essa obra poderia 

ser considerada ou não de Villena (Millas, Walsh e Deyermond 

                                                           
149 Em Refundicion de la Cronica del Halconero Barrientos comenta o caso, para ver mais a respeito da tradição 
relacionada ao livro de Raciel. Vide García Avilés, “Alfonso X y el Liber Razielis”. 
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colocam como sendo obra de Villena, mas Cotarelo e Cátedra 

negam essa possibilidade). 

s/d - Carta de los 20 Sabios cordoveses a Don Henrique de Villena. 

Embora haja muitas tentativas de datação da obra, a Carta 

alquímica de Enrique de Villena  seria editada pela primeira vez, 

apenas no século XIX, por Jose Ramón Luanco, em La alquimia 

en España. 

s/d - El Libro de la Guerra. Editada em 1916, presumidamente de Villena, a 

obra seria, na verdade, um resumo da tradução para o castelhano 

de Epitome rei militaris, feita pelo frei dominicano Alfonso de San 

Cristóbal.   

s/d - Fragmento de "Façanas de Hércules".  Obra poética atribuída a 

Villena.  

s/d - Libro del Tesoro. Outra obra poética atribuída a Villena. 

s/d - Versos do "Marqués de Villena" no "Cancionero de Hernando del 

Castillo" e no "Cancionero de Constantina". Obras poéticas 

que também lhe foram atribuidas. 
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Apêndice II- Resumo da divisão em capítulos da Arte Cisoria 
 

Prefácio intitulado “Começa a passagem do tratado da arte de corte com a faca, 

que ordenou o sábio don Enrique de Villena, tio do rei nosso senhor, a suplica de 

Sancho de Jarava”,  no qual apresenta o problema das existências de diversas Artes 

que são ignoradas tanto em qualidade, nome e regra, em espacial as mecânicas. 

Sendo solicitado por Sancho de Jarava o esclarecimento em relação à ordenação da 

Arte Cisoria.  

Capítulo 1, “Desde quando e por quem as artes foram faladas e está do cortar 

em qual delas se conta”. Traz referências das origens da Arte Cisoria, e inicia seu 

relato relacionando a origem da Cisoria com personagens bíblicos como filhos de Noé, 

e depois com sendo levada a Atenas, depois a Roma e de lá para o mundo, 

Salamanca, na Espanha, e Oxford, na Inglaterra. Conta também que as Artes foram 

separadas pela Igreja, aquelas consideradas lícitas, entre elas a Cisoria, foram 

divididas em setenta. 

Capítulo 2, “Porque a arte do corte foi introduzida e o número de outras artes 

agregadas”. Comenta as diversas Artes e Ciências que surgiram e, que com o tempo, 

foram sendo acrescidas de novos conhecimentos. Assim, nos fala da mudança dos 

hábitos alimentares com o passar do tempo e da importância crescente da Cisoria, com 

relação à manutenção do decoro e a saúde. 
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Capítulo 3, “Das condições e costumes que pertencem ao cortador de faca, 

principalmente ante o rei”. Aborda o ofício do cortador e de seus costumes ao servir a 

mesa de seu senhor, os cuidados pessoais, tais como limpeza, postura ao executar a 

função, o que o cortador não deve comer e com o que não devia se relacionar. 

Capítulo 4, “Dos instrumentos que são necessários para o cortar e como devem 

ser mantidos e guardados pelo cortador com grande cuidado”. Apresenta os 

instrumentos do ofício do cortador e seus cuidados com eles, entre os quais as facas 

em seus aspectos: forma, tempera e fio, estão divididos em cinco, com ilustrações 

demonstrando seu aspecto. Outros instrumentos necessários ao cortador como as 

brocas (antecessor do garfo) e punganes (tipo de faca de ostra) são apresentados com 

suas respectivas ilustrações e comentados da mesma maneira que se faz com as 

facas, mostrando suas utilidades, o cuidado que se deve ter com elas e sua limpeza. 

Capítulo 5, “De que maneira deve-se servir no ofício do corte e manter os 

cuidados”. Aqui é descrito com detalhes o procedimento de servir o senhor, em 

especial o rei. A postura diante do senhor com seus procedimentos e etiqueta formal, 

ao entrar, ao executar sua função, como se relacionar à mesa com seu senhor e o que 

deve ser feito ao término de sua função na mesa antes de sair. 

Capítulo 6, “Das coisas que se costuma cortar segundo as carnes que se 

costuma comer por estas bandas”. É nesse capítulo onde informa os diferentes tipos de 

alimentos, que nos próximos cinco capítulos serão o tema principal, dividindo em tipos 

diferentes de aves, animais de quatro patas, pescados, répteis, frutas e ervas, dando 
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exemplo de algumas delas e suas procedências.  Diz também que alguns alimentos 

são consumidos por recomendação da medicina e nos dá exemplos. Ainda  menciona 

que há alimentos “compostos” e que são da “Arte de Cozinhar”. 

Capítulo 7, “Do falar sobre o corte das aves comestíveis”. Passa as técnicas de 

corte de aves iniciando com o exemplo de aves grandes como o pavão, depois 

passando aos galináceos, com suas especificidades, perdizes e aves pequenas 

chegando às pombas. Também nos informa os tipos de temperos que acompanham 

algumas aves.     

Capítulo 8, “Do corte dos animais de quatro pés, que se costumam comer”. Parte 

em que fala do corte desses animas, dividindo-os de forma genérica pelas partes mais 

saborosas, falando por ordem do lombo, peito, pernas, costelas e costas. Segue 

especificando o corte de animais maiores, como vacas, búfalos, veado e zebras, de 

animais menores como porcos, caprinos e de animais de pequeno porte como coelhos. 

Capítulo 9, “Do corte dos pescados que se costumam nestas partes comer”. 

Informa sobre o corte dos pescados, descrevendo primeiro o de peixes grandes e 

gordurosos como pez-mular (cachalote), sobrayo (o tubarão), salmão, depois os 

espinhosos como a truta, seguido do corte de lagostas, ostras, e partindo para peixes 

pequenos como arenque e sardinha. 

Capítulo 10, “Do corte das coisas que nascem da terra”. Contém uma explicação 

dos tipos de alimentos como os cogumelos, cenouras, rabanetes, nabos, alfaces, 

alcachofras, etc. 
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Capítulo 11, “Do corte e montar das frutas”. Explicado no título, este capítulo fala 

da maneira correta de cortar, preparar e montar para servir frutas, como melões, 

pepinos, romã, pêssegos, peras, maçãs e figos. 

Capítulo 12, “Dos direitos deste ofício ao cortador pertencentes”. Capítulo que 

informa os benefícios relacionados ao ofício de cortar. O direito de livre acesso aos 

palácios e lugares onde o rei se encontra, conservação dos instrumentos de mesa e 

também sua posse quando se desgastam ou quebram, além de responder somente ao 

rei diretamente e outros benefícios que são comuns a membros da corte. 

Capítulo 13, “Como devem ser criados moços de boa linhagem, bem 

acostumados, para toma-los aptos ao ofício do corte”. Especifica os cuidados que se 

deve ter ao criar um jovem como aprendiz para exercer o ofício do corte e como se 

deve selecioná-los, sendo obrigatoriamente fidalgos de famílias conhecidas, nem ricos, 

nem pobres, pois isso levaria a determinados defeitos de caráter. Com o tempo, o que 

se deve mostrar e falar para moldar seu caráter para aprender o ofício e ser de 

confiança. Considera também importante introduzindo logo de inicio as técnicas e 

acompanhamento do cortador mestre, no exercício de suas funções, para se 

acostumem e também pratiquem. 

Capítulo 14, “Como sem (uma) grande causa não se deve mudar este ofício”. 

Aqui  conta as consequências de possíveis mudanças daquele que detém o cargo de 

cortador, sendo que tal alteração não deve ser feita levianamente, pois fere a fama do 

cortador e se perde um oficial de confiança e leal. 
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Capítulo 15, “Em que forma se deve dar o ofício do corte quando pelo rei se 

outorga de novo e se da a qualquer”. Informa que se por acaso o rei decide mudar um 

cortador ou der essa função a outro, por motivo de morte do primeiro, o rei deve 

escolher o pretendente ao cargo. Secretamente, o rei deve procurar descobrir o que se 

fala do candidato e depois chamá-lo publicamente para informar sua escolha, de modo 

que possa demonstrar sua aptidão na mesa imediatamente, seguindo um cerimonial 

descrito.   

Capítulo 16, “Os benefícios do ofício do corte”. Explica as diferentes posições 

ocupadas pelos cortadores reais. O cortador mais importante é aquele que atua nos 

dias de festa e quando o rei faz sala. Já outro será aquele que segue o rei 

cotidianamente. Um terceiro ocupa este último cargo, caso o anterior estiver 

impossibilitado, em missão real ou doente. Ainda um quarto cortador detém a guarda 

dos instrumentos e um quinto leva e traz os instrumentos, conforme requisitado.   

Capítulo 17, “Que penas a os que falhem no ofício do corte”. Fala sobre a pena 

para aqueles que falham em sua função, mas como é dada por igual a todos os 

cortadores com cuidado na escolha da pena de modo que seja condizente com a falha. 

Fornece exemplos de falhas e castigos, sendo a mais grave punida com a destituição 

do cargo ou morte. 

Capítulo 18, “Como pode e deve ser mostrado o corte de faca, por arte e regras 

certas”. Explica a regra certa para demonstrar sua Arte, remetendo novamente à 

origem dos romanos. Ao estar pronto para fazer o corte, demonstrar e explicar porque 
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cada corte é feito. Também recomenda ao rei que seja feita uma escola para ensinar a 

doutrina e os costumes da profissão. 

Capítulo 19, “Como deve ser esta arte de cortar acostumada e continuada, 

segundo lhe pertence”. Explica como foi mantido o costume do corte com o passar 

do tempo e com a prática constante, cortando sempre diante de si.  Tal 

conhecimento, sofreu mudanças e variações com o passar tempo, sendo uma 

doutrina de importância que distinguiria os nobres dos demais. 

Capítulo 20, “A recomendação da obra e tratado”. Por fim,  descreve suas 

recomendações para  que Sancho de Jarava usufrua desta obra e a entregue ao 

rei para que veja e recorde a maneira como se deve trata aqueles que o servem. 

Também encoraja novamente a criação de uma escola para essa Arte, 

recomendado cuidado com o manuscrito original e agradecendo a requisição da 

obra, além de reafirma o bom caráter de Jarava, entre outras solenidades que faz 

ao final.  

No anexo final, temos um manuscrito que não corresponde ao corpo da obra, 

“Segue a transcrição da carta que foi ordenada para enviar com o tratado, 

submetendo a correção”. Trata-se de uma carta que acompanharia o original, no 

qual Villena cogita a possibilidade de haver cometido qualquer equívoco na obra, 

pedindo que antes de divulga-la fosse corrigida  de quaisquer erros. 
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