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FONTES FRANCISCANAS  

FRANCISCO DE ASSIS   

Francisco viveu a antítese do projeto imperial de 

Igreja. Ao evangelho do poder, apresentou o 

poder do evangelho: no despojamento total, na 

pobreza radical e na extrema simplicidade. Não 

se situou no quadro clerical nem monacal, mas 

como leigo se orientou pelo evangelho vivido 

ao pé da letra nas periferias das cidades, 

onde estão os pobres e hansenianos e no meio 

da natureza,  vivendo uma irmandade cósmica 

com todos os seres. Da periferia falou para o 

centro, pedindo conversão. Sem fazer uma 

crítica explícita, iniciou uma grande reforma a 

partir de baixo mas sem romper  com Roma. 

Encontramo-nos face a um gênio cristão de 

sedutora humanidade e de   fascinante ternura 

e cuidado pondo a descoberto o melhor de 

nossa humanidade. 

A Itália, como toda a Europa daquela época, 

vivia uma fase bastante conflitiva de sua 

história, marcada pela passagem do sistema 

feudal (baseado na estabilidade, na servidão 

e nas relações desiguais entre vassalos e 

suseranos) para o sistema burguês, com o 

surgimento das “comunas” livres (pequenas 

cidades), com seu comércio, artesanato e 

pequenas indústrias. Com o novo sistema, 

mudaram-se as relações. 

 O poder dos senhores feudais passou a ser 

questionado e enfrentado pelos novos 

senhores, originários das comunas, a maioria 

deles constituída pelos comerciantes mais 

abastados, a exemplo de Pedro Bernardone.  

Eram freqüentes nesta época guerras e 

batalhas entre os senhores feudais e as 

emergentes comunas. São conhecidas as lutas 

entre “maiores”, isto é, a nobreza e os “minores”, 
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vale dizer, a classe emergente. Além destas 

lutas, havia choques entre o Imperador, como a 

força civil do Sacro Império, e o Papa, como 

chefe espiritual, misturando nesta luta os 

interesses, de maneira que havia uma constante 

guerra, ora fria ora real. E a cidade de Assis, por 

sua posição geográfica no entroncamento 

Alemanha-Roma, e por sua importância 

comercial, trocava constantemente de “dono”: 

ora no alto de sua fortaleza, a Rocca Maggiore, 

tremulava a bandeira do Papa, ora a do 

Imperador. 

...E a cidade de Assis, por sua posição 

geográfica no entroncamento Alemanha-Roma, 

e por sua importância comercial, trocava 

constantemente de “dono”: ora no alto de sua 

fortaleza, a Rocca Maggiore, tremulava a 

bandeira do Papa, ora a do Imperador. 

Como todo jovem ambicioso de sua época, 

Francisco desejava conquistar, além da fortuna, 

também a fama e o título de nobreza. Para tal, 

fazia-se necessário tornar-se herói em uma 

dessas freqüentes batalhas. No ano de 1201, 

incentivado por seu pai, que também ansiava 

pela fama e nobreza, Francisco partiu para mais 

uma guerra que os senhores feudais, baseados 

na vizinha cidade de Perúsia, haviam declarado 

contra a Comuna de Assis. 

Durante os combates, em uma tarde de inverno, 

Francisco caiu prisioneiro, sendo levado para a 

prisão de Perúgia, onde permaneceu longos e 

gelados meses.  

Para um jovem cheio de vida como ele, a inércia 

da prisão deve ter sido especialmente dolorosa! 

Somente seu espírito alegre, seu temperamento 

descontraído e seu gosto pela música o 

salvaram do desespero. Encontrava ainda 

forças para reconfortar e reanimar a seus 

companheiros de infortúnio.  
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Costumava dizer, em tom de brincadeira para 

seus companheiros: “Como quereis, que eu 

fique triste, sabendo que grandes coisas me 

esperam? O mundo inteiro ainda falará de mim!” 

Ao término de um ano foi solto da prisão, 

retornando para Assis, onde se entregou 

novamente aos saudosos divertimentos. 

1. Retorno crítico às origens 

Mais do que por recordar as origens com 

gratidão, porém sem descartar esta atitude, 

nosso retorno às origens deveria ser 

marcado por uma atitude crítica. Esta 

consistiria em buscar com discernimento o que 

constitui a proposta original do nosso carisma. 

Incluiria um estudo ou aproximação da maneira 

como esta proposta se concretizava naquela 

época e do impacto que aquela novidade 

causava na Igreja e na sociedade em geral. 

Sem dúvida, esta aproximação metodológica 

exigiria um grande esforço, pois seria como um 

deslocar-se do século XXI ao primeiro quarto do 

século XIII. O retorno às origens – ou situar-se 

na origem – seria a maneira mais própria a 

permitir a verificação da proposta original e das 

formas concretas que ela assumia e, inclusive, 

das variações que sofria ou das evoluções 

(naturais) pelas quais passava.  

Duas grandes dificuldades encontramos 

para nos colocarmos nas origens, uma em 

nível teórico e outra em nível prático. 

a) Em nível teórico. Ousamos afirmar que o 

franciscanismo em que fomos formados não 

é o das origens. Para provar que não 

afirmamos coisas absurdas e sem sentido, 

lembramos que é somente a partir das últimas 

décadas que temos a ventura de poder 

confrontar-nos diretamente com todos os 

escritos de São Francisco. Tínhamos 
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conhecimento apenas da Regra Bulada e do 

Testamento. E mesmo aquilo que hoje 

compreendemos como “origens” nos foi 

transmitido por ideologias que marcaram 

profundamente a história (e a formação) da 

Ordem. Portanto, a leitura que temos das 

nossas origens foi feita com óculos de 

ideologias que muito pouco têm das origens 

verdadeiras. Em nossa concepção atual de 

franciscanismo temos “verdades absolutas e 

inquestionáveis” que não passam de 

preconceitos (preconcepções) que nos foram 

transmitidos como as verdades das origens.  

Quem, por exemplo, nunca ouviu falar que São 

Francisco era contrário aos estudos? Quem 

nunca ouviu falar que a vocação de Francisco 

consistia em viver a pobreza e que esta é o 

elemento mais importante do franciscanismo? 

Para quem é novidade a afirmação de que 

Francisco foi enviado por Deus como “homem 

novo” não somente para tirar o mundo da lama 

dos vícios (cf. 3Cel 1,3), mas também como 

reformador da Igreja ou para inaugurar uma 

Igreja espiritual, cujo elemento de identificação 

era a pobreza?  

 

 

Quantos não se encantaram com os relatos 

poéticos e não menos caricaturais de Fioretti, a 

ponto de julgar que o franciscanismo que esta 

obra nos transmite é o genuíno franciscanismo 

das origens? 

Segundo nosso parecer, a formação do 

nosso modo de conceber e de viver o 

franciscanismo data da metade do século 

XIII. A partir daí, as nossas origens foram 

como que apagadas, e foi-nos transmitido 

como original um franciscanismo 
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ideologizado. Diríamos que fomos formados 

não somente por um franciscanismo caricatural, 

mas híbrido, em que se misturam algumas 

inspirações de Francisco lidas e 

interpretadas não a partir do confronto com 

o Evangelho, mas com os óculos e a partir 

das teorias imaginosas de Joaquim de Fiore 

(recorde-se que Joaquim de Fiore teve enorme 

influência nos meios religiosos da época, 

influência comparável, a nosso ver, à de 

Aristóteles nas universidades). Desta maneira, 

nossa vida franciscana tem como imagem ou 

espelho não propriamente Francisco de Assis, 

mas os fraticelli, como eram conhecidos os 

idealizadores ou ideologizadores deste 

franciscanismo híbrido. 

A proposta de um retorno crítico às origens 

requer, num primeiro momento, que se 

identifiquem esses grupos, que se questione a 

concepção que eles têm das origens. Torna-se 

imperativo para isto um embrenhar-se nos 

meandros da história em busca das idéias-força 

que configuraram a vida franciscana da época 

em que surgiram esses grupos.  

Num segundo momento, a busca propriamente 

dita das verdadeiras origens deve ter como alvo 

as opções fundamentais e inalienáveis de 

Francisco, as opções-eixos que imprimiam 

identidade à vida do frade menor, as práticas 

que concretizavam estas opções. 

Esta busca, porém, não significa estacionar nas 

origens no sentido de querer copiar a vida tal 

qual acontecia naquela época. As origens não 

eram estáticas, mas dinâmicas, passavam por 

processos de evolução; a vida ia se 

concretizando diferentemente nas diversas 

circunstâncias de lugar, de tempo, de cultura, 

mantendo- ...a vida ia se concretizando 

diferentemente nas diversas circunstâncias de 
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lugar, de tempo, de cultura, mantendo-se, 

porém, fiel às opções fundamentais. Pois 

evolução não significa renúncia às opções 

fundamentais e inalienáveis que constituem a 

identidade de um grupo. Onde há renúncia às 

opções fundamentais, não há evolução, mas 

desvio. As opções fundamentais do carisma 

são, portanto, irrenunciáveis. Uma verdadeira 

evolução mantém sempre a fidelidade às 

opções que constituem a identidade do grupo. E 

Francisco, em várias ocasiões de sua breve 

existência, sempre se mostrou consciente 

do que constituía o inalienável ou o 

inegociável de seu carisma. 

b) Em nível prático. Também aqui, o que nos 

foi transmitido a partir da metade do século XIII 

foi decisivo para a nossa compreensão do 

franciscanismo. Até este período, estamos 

diante de uma Ordem marcada pela mobilidade 

(exatamente o contrário da stabilitas loci dos 

monges). A partir deste momento, a Ordem 

começa a passar por um processo de 

estabilização ou de fixação.  

A pregação itinerante, que marcava o estilo 

de vida do frade menor, acabou cedendo 

lugar a uma fixação cada vez mais 

acentuada, distanciando-se da proposta 

evangelizadora das origens. Os frades 

paroquializaram-se. A nosso ver, não tanto o 

crescente número de frades e a necessidade de 

construir casas maiores (conventos) era a causa 

precípua da fixação, mas o fato de os frades 

assumirem cada vez mais as tarefas que 

competiam ao clero. 

De um lado, esse processo é plenamente 

compreensível. Tratava-se de encontrar um 

espaço dentro dos quadros da Igreja. O que, no 

fundo, constituía uma busca de sua identidade 

no âmbito eclesial, visto que comumente os 
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grupos se definem ou se identificam a partir do 

que fazem. E recorde-se que a pregação 

itinerante sempre fora mal vista por setores 

importantes da hierarquia eclesiástica. Nesta 

busca de espaço-identidade, pouco a pouco, a 

Ordem foi assumindo as tarefas que não lhe 

competiam, até para justificar sua presença e 

atuação na Igreja. 

As igrejas dos frades passaram a atender os 

fiéis a exemplo das paróquias, o que causou no 

início brigas com o clero, pois este sentia que 

seu espaço estava sendo ocupado por intrusos. 

Tanto assim que o papa Inocêncio IV, 

atendendo às queixas dos seculares, chegou a 

proibir que os frades, nos dias solenes, abrissem 

as portas das suas igrejas antes da terça (por 

volta das 10 horas), para não afastarem os fiéis 

de suas paróquias (lembre-se que toda esta 

problemática incluía a questão muito concreta 

dos benefícios) (cf. Salimbene de Parma, 

Crônica, n. 38, em FFC, p. 1395).  

 

Neste processo de adequação à atividade do 

clero, o passo para que os frades se ocupassem 

de paróquias foi muito curto. Deste modo, a 

mobilidade inicial acabou ficando estática, 

constituindo um verdadeiro desvio daquilo que 

era a proposta clara das origens: os frades não 

seriam pastores (clero), mas auxiliares do clero 

na sua tarefa de “salvar as almas”; sua tarefa 

seria a de suprir o que porventura faltasse, 

portanto, a da complementaridade (cf. 2Cel 

146,2).  

Pode-se argumentar que a Igreja hierárquica 

pressionava a Ordem a assumir as tarefas 

próprias do clero.  Com ou sem pressão, 

porém, a Ordem não pode eximir-se da culpa e 

atribuir à Igreja a responsabilidade de seus 

desvios. Segundo nosso modo de ler a história, 
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faltou à Ordem uma liderança lúcida que, como 

Francisco, fosse capaz de fazer valer suas 

opções fundamentais mesmo diante do papa. 

Apenas um exemplo: quando Francisco pediu a 

aprovação da Regra, o cardeal João de São 

Paulo lhe propôs uma das regras existentes, e o 

próprio papa achava muito difícil viver o que nela 

se propunha, mas Francisco recusou cortês e 

corajosamente qualquer outro caminho que não 

fosse o de sua opção. 

Tanto quanto a clericalização jurídica da 

Ordem, esta clericalização prática, que 

açambarcava a tarefa do clero e a 

reivindicava como seu modo de dar fruto na 

Igreja (cf. 2Cel 148,10), não deixava de ser 

uma grande traição às origens. Com a fixação, 

perdeu-se a “novitas” ou o próprio que 

exatamente identificava a Ordem.  

Se nas origens muitos membros do clero 

acorriam à Ordem, deixando as tarefas próprias 

do clero para se tornarem pregadores 

itinerantes (em outras palavras, deixando de ser 

“clero” para tornarem-se frades menores), a 

partir deste período, o movimento torna-se 

precisamente o contrário: os frades, pouco a 

pouco, vão deixando a itinerância para se 

fixarem nas paróquias (vão deixando sua 

identidade de frades menores para 

assumirem inconscientemente a identidade 

de “clero”). 

Se de um lado, este processo é compreensível, 

de outro não se justifica, pois o processo preteria 

uma das opções irrenunciáveis que fazia parte 

da identidade dos frades menores e que 

constituía a sua “novitas” dentro da Igreja. 

 

2. Ler o presente à luz das origens 
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O retorno às origens não significa um estacionar 

no passado com saudosismo. Deve provocar-

nos a atitudes criativas para o nosso presente. 

Caso contrário, estaremos deslocados da nossa 

realidade. Uma vez verificadas as opções 

fundamentais das origens, trata-se de ver 

como elas estão concretizadas na nossa 

vida. Faz-se necessária uma leitura do 

presente à luz das opções das origens. Daí o 

questionamento: Elas continuam sendo as 

nossas opções fundamentais e inalienáveis? 

A leitura do presente à luz das origens (ou no 

confronto com as opções das origens) exige três 

atitudes complementares: 

 

a) Humildade. Esta atitude nos levará a 

constatar que estamos mais distantes do que 

próximos das opções das origens. Permitir-

nos-á identificar os desvios da Ordem ao longo 

desses 800 anos e que teimamos em manter 

com as mais belas justificativas. Se no início ela 

se caracterizava por uma “novitas”, por sua 

pujança progressista, por sua coragem de ser 

“de fronteira”, hoje ela é uma Ordem 

eminentemente conservadora, especialmente 

no que diz respeito à sua tarefa dentro da Igreja.  

Com uma Igreja burocraticamente imóvel, ela se 

fez igualmente imóvel e não tem a coragem de 

propor a mobilidade que a caracterizava nas 

origens. A uma Igreja que insiste em uma 

organização paroquial antiquada e anacrônica, 

baseada na centralidade do pároco, uma 

evangelização itinerante, como a das nossas 

origens, poderia ser uma proposta alternativa de 

evangelização. Mas a Ordem prefere conservar 

a mesma imobilidade. 
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A perda da mobilidade traz inevitavelmente 

como consequência a criação de estruturas 

pesadas: propriedades, casas grandes, 

equipamentos “indispensáveis” de 

evangelização, empresas, tudo de acordo com 

as exigências do mundo moderno, tudo em 

nome da evangelização. O que nos distancia 

sempre mais dos pobres. E embora a Ordem 

faça belos discursos sobre a opção pelos 

pobres, ela não tem coragem de partilhar a 

sorte, a vida, a mobilidade e a insegurança 

dos pobres.  

E é conveniente que nos lembremos de que 

quanto mais nos afastamos dos pobres, mais 

nos afastamos de nossas origens, visto que 

Francisco queria a presença dos frades 

preferentemente no meio dos pobres. Sem 

dúvida que muitos frades pessoalmente estão 

buscando recuperar os valores das origens, mas 

institucionalmente, como Ordem, estamos num 

conservadorismo que não tem outra 

consequência que a de asfixiar a vida 

franciscana. 

 

O confronto com as origens permitir-nos-á 

verificar também o grau da nossa fidelidade a 

elas. Nem tudo é desvio. Certamente existe algo 

da nossa identidade das origens que ainda nos 

torna frades menores e nos faz ser conhecidos 

como tais. E da mesma maneira que somos 

convidados humildemente a retificar os desvios, 

semelhantemente somos convidados a 

intensificar criticamente (com discernimento) as 

nossas fidelidades. 

 

b) Criatividade. A humildade em reconhecer 

nossos desvios históricos não deveria apenas 

levar-nos a bater no peito por nossas faltas, 
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numa lamentação inócua, mas principalmente 

dispor-nos a tomadas de atitudes positivas. 

Trata-se de perguntar-nos: como concretizar 

hoje e daqui para frente as opções de 

origem? Como reencarnar na diversidade da 

vida de hoje as nossas opções fundamentais 

que nos caracterizam como frades menores? 

 

Longe de nós a tentação de copiar 

anacronicamente as práticas do século XIII! 

Atitude essencial seria a de repropor-nos o 

carisma com criatividade. Isto implicaria na 

busca de novas formas de presença e de 

atuação na Igreja e no mundo (novas 

práticas);  

implicaria em termos coragem de abandonar 

inúmeras estruturas que nos amarram e 

encontrar novas formas de mobilidade que 

deveria ser, como nas origens, uma marca 

própria do frade menor;  

implicaria igualmente em propormos alternativas 

não somente para a Ordem, mas para a Igreja, 

em sua tarefa evangelizadora;  

implicaria em retomarmos “as fronteiras” da 

evangelização, isto é, os lugares de perigo e de 

risco, bem como os lugares de ponta nas 

grandes questões e debates da humanidade. 

Pois o conservadorismo não faz parte do estilo 

de Francisco de Assis; por conseguinte, não 

deveria fazer parte do estilo dos frades menores. 

Devemos recriar (ou encarnar) o carisma em 

novas práxis, sempre, como foi dito acima, na 

fidelidade às opções irrenunciáveis das nossas 

origens, pelo que agradecemos a Deus. 

Somente assim seremos capazes de manter 

acesa a “novitas” do carisma franciscano. Caso 

contrário, seremos uma Ordem velha, não 
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pela idade de seus membros, mas pela falta 

da novidade evangélica. 

Uma coisa deve ficar muito clara: Não está em 

questão a bondade ou a validade do que 

fazemos.  

Tudo o que fazemos em nível de trabalhos 

paroquiais, em nível de promoção humana e em 

inúmeros níveis é e poderá ser muito bom e 

válido. A questão pode ser impostada nestes 

termos: É necessário ser frade menor para fazer 

o que fazemos? A nossa vida e a nossa 

atividade evangelizadora estão na linha da 

fidelidade às nossas opções de origem? 

 

c) Re-opção. Para que a criatividade não se 

disperse numa busca aleatória, é necessário 

que ela esteja fundada, movida e orientada por 

uma re-opção. Isto equivale a dizer que no 

fundo da busca de novas formas de encarnar 

hoje o carisma é imperativa a retomada das 

opções de origem. Caso contrário, haveria uma 

alienação da proposta original, e a criatividade 

seria confundida com busca de singularidades. 

 

A proposta de uma re-opção não é uma 

proposta de reforma em seu sentido histórico. A 

Ordem teve inúmeras reformas ao longo de 

sua história. Todas elas pecaram por certo 

observantismo reducionista, isto é, se 

propuseram observar a proposta original, só que 

em um ou dois aspectos, deixando fora do seu 

projeto reformista elementos essenciais das 

opções da origem; um observantismo que 

beirava ao fundamentalismo, no qual primava a 

observância literal da Regra; um 

observantismo que privilegiava o rigorismo 

ascético sobre qualquer outra dimensão do 

carisma;  
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um observantismo que acabou se tornando 

chave de interpretação não só da regra, mas 

também da própria existência humana. 

 

Re-opção significa assumir as opções 

fundamentais das origens em sua 

globalidade, sem reducionismos e sem os 

outros “ismos” interpretativos que as 

desvirtuam, as desfiguram, as mutilam. 

Evitamos propositalmente o termo “refundação”, 

amplamente utilizado nas reflexões da vida 

consagrada há uma década aproximadamente. 

De fato, não refundamos nada, pois a Ordem 

que temos já foi fundada, e ninguém funda a 

mesma coisa de novo. A preferência pelo 

termo “re-opção” deve-se ao fato de este 

engajar a nossa vontade num processo de 

retomada do caminho, de conversão. Sem a 

vontade não se dá um passo sequer neste 

processo. E é a vontade que precisa ser 

ativada para que a Ordem retome seu 

caminho. 

 

3. Inaugurar o futuro já 

O futuro não existe como realidade, mas apenas 

como possibilidade. Só podemos falar de 

esperança ou de confiança em um futuro a partir 

do que concretizamos no presente. É a nossa 

atitude no presente que vai fornecer as bases do 

futuro. Portanto, o futuro se começa a construir 

hoje. 

Muitas vezes, a reflexão sobre a virtude teologal 

da esperança a coloca relacionada ao “depois”, 

ao “além”, ao “ainda não”, desvinculando-a de 

nossa existência concreta. Mas ela deve estar 

presente no “agora”, no “aqui”, no “já”. 

Esperança não é esperar acontecer, mas fazer 
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acontecer. Por exemplo, só podemos ter 

esperança de que uma semente dê fruto, se a 

plantarmos. Plantando-a, criamos condições de 

existência do fruto. Caso contrário, não há 

sequer como falar de esperança. É a esperança 

do fruto que nos move a plantar a semente. A 

esperança é, então, o dinamismo que move a 

ação presente que, por sua vez, possibilita o 

desabrochar do futuro. Portanto, a esperança é 

força propulsora da própria ação do presente. 

 

Deste modo, só podemos falar de esperança e 

de confiança no futuro da Ordem, se fizermos a 

nossa re-opção no presente, se retomarmos 

agora as opções que constituem a nossa 

identidade como frades menores. À medida que 

concretizarmos no presente as opções de 

origem, criaremos as condições para uma vida 

franciscana mais autêntica tanto agora como 

para o futuro. 

 

Evidentemente não se constrói uma casa com 

um estalar de dedos. Requerem-se paciência e 

perseverança. Mas é no pouco que construímos 

a cada dia com esperança que podemos falar e 

desejar um futuro melhor. Importante é dar os 

primeiros passos, mesmo que pequenos. Urge 

começar, como dizia Francisco: 

“Comecemos, irmãos, porque até agora 

apenas pouco ou em nada progredimos”. 

Não há outro caminho: ou plantamos agora 

ou não podemos sequer ter esperança de 

colher no futuro. 

 

Conclusão 

Esta reflexão pode ter causado certo mal-

estar, pois, ao mostrar que a Ordem passou por 
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sérios desvios de suas opções fundamentais e 

tem longo e árduo caminho a percorrer na busca 

de suas origens, nos incomoda, nos provoca a 

sair da nossa acomodação, nos sacode do 

nosso auto-contentamento, nos põe em 

movimento de conversão. Mal-estar é sinal de 

que percebemos a necessidade de conversão. 

Lamentável seria se achássemos que não 

precisamos de conversão. Por isso, o mal-

estar é extremamente benéfico. 

Semelhantemente, uma celebração, que não 

reconhecesse os erros cometidos e o caminho a 

percorrer, cairia inevitavelmente no triunfalismo 

e na auto-incensação. E nada pior do que o 

contentamento consigo mesmo para impedir 

qualquer progresso. 

A graça que Deus concedeu a Francisco e aos 

companheiros nas origens não nos será negada 

hoje. Importante, porém, é fazer com que essa 

graça não seja vã e que produza seus frutos. E 

para produzir frutos, é necessário que 

retomemos com paixão as nossas origens, na 

esperança de que do que plantarmos agora 

colheremos melhores frutos no futuro. 

Província Franciscana da Imaculada Conceição 

do Brasil. 

Copyright 2018 © Franciscanos.org.br - Todos os direitos 

reservadoetrópolis – RJ. 

 

 

Uma leitura que se tornou comum desde o início 

do século XX é a chamada sabateriana. O 

adjetivo “sabateriana”, termo familiar aos 

estudiosos de franciscanismo, provém do 

sobrenome de Paul Sabatier. Este 

pesquisador, a partir do final do século XIX, 

se destacou como um dos grandes 
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estudiosos de Francisco de Assis, 

contribuindo decisivamente para os estudos em 

torno deste santo, a ponto de podermos dizer 

com propriedade que suas conquistas 

constituem um marco divisório nas pesquisas 

sobre o tema. Foi com Sabatier que as 

investigações de caráter histórico sobre 

Francisco de Assis ganharam notável impulso. 

Além de editar criticamente textos antigos sobre 

São Francisco, escreveu Vie de Saint 

François d’Assise, sua obra mais famosa e não 

menos polêmica. Fundou coleções de 

publicações sobre o santo de Assis, dentre as 

quais as conceituadas Collection d’Études e des 

documents sur l’histoire religieuse et littéraire du 

moyen Âge e Opuscules de critique historique. 

Fundou também a Sociedade Internacional de 

Estudos Franciscanos, com sede em Assis, 

aberta aos estudiosos de franciscanismo de 

todo o mundo, com congressos anuais. Seus 

méritos são incontestáveis, tendo sido ele um 

dos primeiros a fazer a leitura do Francisco-

homem, de preferência à leitura do Francisco-

santo. 

 

Mas o que caracteriza a leitura sabateriana não 

é a abordagem de Francisco-homem, mas seus 

pressupostos. Nossa tentativa será a de fazer 

uma leitura alternativa à de Sabatier. 

 

1. Leitura sabateriana 

O notável pesquisador fez uma leitura muito 

própria de Francisco de Assis. Pelo fato de ter 

sido ele o inaugurador dessa leitura ou, pelo 

menos, o que a aplicou a Francisco, é que 

preferimos denominá-la de leitura sabateriana. 

Ela, porém, não terminou com a morte do 

grande estudioso, mas foi retomada por 

estudiosos imediatamente posteriores a ele e 
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ainda é praticada por estudiosos e escritores de 

hoje, caracterizando uma maneira muito comum 

de abordagem da figura do santo de Assis. 

 

Daí as perguntas: Basicamente, em que 

consistiria esta leitura? Quais os seus 

pressupostos fundamentais? Que implicações 

poderia ela trazer? Comportaria uma 

modificação da imagem de Francisco? Que 

imagem de Francisco ela nos apresenta? 

 

Sem dúvida, uma leitura ou interpretação 

comporta uma imagem que é transmitida. 

Inevitável e inconscientemente, quando 

fazemos uma leitura de um personagem como 

Francisco de Assis, acabamos por projetar nele 

nossas próprias atitudes, anseios, lutas, 

problemáticas. Colocamo-nos de tal modo na 

“pele” dele que o fazemos pensar como nós 

pensamos, desejar o que nós desejamos, julgar 

como e o que nós julgamos. Isto, porque nunca 

conseguiremos desvencilhar-nos de nosso 

subjetivismo. Jamais alcançaremos a pura 

objetividade.  

 

Importante, no entanto, é ter sempre presente 

que nossa leitura não coincide absolutamente 

com a realidade lida, mas representa apenas 

uma busca da objetividade, um esforço de 

aproximação da realidade a ser lida ou 

interpretada. Portanto, qualquer leitura deve ser 

relativizada, inclusive a que nós nos propomos 

neste pequeno estudo. 

No entanto, embora a objetividade absoluta seja 

inalcançável (não é o que se pretende aqui), 

existem abordagens que mais se aproximam e 

outras que mais se distanciam da realidade lida. 
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O que nos pode garantir uma maior 

aproximação da objetividade é o uso criterioso e 

crítico das fontes e o recurso à história, embora 

saibamos que estas, por sua vez, foram escritas 

sempre a partir de subjetividades, dentro de 

contextos sócio-culturais determinados e 

determinantes. 

 

a) O pressuposto de Paul Sabatier 

O pressuposto de Sabatier é que Francisco e 

a Igreja são polos diametralmente opostos e 

em permanente tensão. De um lado, 

Francisco vive de uma maneira que se 

contrapõe à maneira da Igreja; e, de outro 

lado, a Igreja procura sufocar a novidade 

franciscana e, não o conseguindo, faz todo o 

possível para dominá-la através de uma 

aprovação jurídica, tendo como finalidade 

controlá-la e manipulá-la para alcançar seus 

próprios interesses e colocar a nova Ordem 

a serviço de sua política.  

Nessa leitura, não é Francisco que tem a 

iniciativa de dirigir-se à Igreja para buscar 

nela proteção e orientação, mas é a Igreja 

que pretende absorver e neutralizar os 

questionamentos, contestações e impactos 

que esse homem pobre estava apresentando 

por seu modo evangélico de vida. Na busca 

de seus objetivos, a Igreja, na pessoa do 

cardeal protetor e utilizando alguns frades 

letrados, exerce sobre Francisco constante 

pressão para que o movimento franciscano 

se curve às pretensões dela. 

A leitura de antonímia, isto é, por meio de 

opostos, oferece o risco de santificação de um 

polo e de demonização do outro. 

Fundamentalmente, trata-se de uma leitura 

maniqueísta. Estabelece-se como método 
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básico de leitura a oposição bem-mal, luzes-

trevas, graça-pecado, trigo-joio, como se a 

realidade humana se dividisse nitidamente em 

dois campos antagônicos e irreconciliáveis e 

como se esses campos nunca se mesclassem e 

se interpenetrassem. Esquece-se que a 

experiência nos mostra que a realidade humana 

comporta contradições, que o ser humano é um 

ser de contradições, pois é, ao mesmo tempo, 

trigo e joio, luz e trevas, santo e pecador. 

 

b) A utilização das fontes 

A partir desse pressuposto fundamental, 

Sabatier vê nas primeiras fontes 

hagiográficas surgidas no âmbito da Ordem 

franciscana o dedo da Igreja.  

Por ter sido a primeira hagiografia escrita a 

pedido do papa, ele de antemão a rejeita 

sistematicamente, bem como outras que dela 

dependem, sem sequer entrar no mérito delas. 

Pelo fato de essas hagiografias tecerem elogios 

ao papa e ao cardeal Hugolino e mostrarem uma 

imagem positiva de certos personagens da 

Ordem, como Frei Elias, ele conclui que elas não 

são fidedignas. Dá, então, preferência a fontes 

tardias do final do século XIII e início do século 

XIV que espelham não tanto o contexto de 

Francisco, mas o de grupos extremistas que 

começaram a surgir dentro da própria Ordem 

franciscana a partir da metade do século XIII. 

É verdade que ele insiste em que a prioridade 

cabe aos escritos de São Francisco. Mas a 

leitura dos escritos de Francisco é feita por ele 

dentro e a partir do mesmo pressuposto. Apenas 

para citar um exemplo: Sabatier vê no 

Testamento de Francisco um inconsciente 

insurgir contra a Regra definitiva. Segundo seu 

modo de ler, a Igreja, ao confirmar a regra 
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franciscana por meio de uma bula papal, “teria 

aprisionado” a iniciativa evangélica da Ordem 

franciscana. O Testamento de Francisco, 

protestando contra a confirmação-estratificação 

da regra, retomaria os ideais de Francisco 

anulados pela bula papal. Esta leitura contradiz 

o próprio texto do Testamento, em que o santo 

explicitamente afirma que este não se opõe nem 

se coloca acima da regra, mas é apenas uma 

exortação para que a regra seja mais 

catolicamente observada. 

 

 

 

c) A imagem de Francisco 

 

Uma primeira imagem que se infere da leitura 

sabateriana – e aqui não se compreende apenas 

a leitura feita por Sabatier unicamente, mas por 

muitos que percorrem a sua trilha – é a de um 

Francisco ingênuo que, em sua simplicidade 

e humildade, se deixa manipular pelas 

autoridades eclesiásticas e se lhes submete 

como um cordeiro indefeso diante de um 

lobo voraz; a de um Francisco sem fibra diante 

de frades que se impõem e fazem da Ordem o 

que bem entendem; a de um Francisco incapaz 

de conduzir os destinos da Ordem, o qual deve 

ceder às pressões dos frades, especialmente 

dos letrados, e modificar a regra de acordo não 

com sua vontade, mas para atender aos 

interesses deles. 

Outra imagem resultante desta leitura é a de um 

Francisco reformador da Igreja e da sociedade, 

segundo o modelo de Lutero ou de Calvino, o 

qual, porém, não conseguiu seu intento, pois a 

Igreja teria sido bastante hábil, absorvendo-o 
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dentro da “oficialidade” para anular-lhe o 

impulso renovador e quaisquer pretensões de 

reforma. Uma justificativa talvez para o fato de 

Francisco não ter passado à história como um 

crítico reformador da Igreja e da sociedade, ou 

como um irreverente contestador, ou talvez até 

mesmo como um renitente herege. 

 

 

 

 

Ainda outra imagem é a de um Francisco vítima 

não apenas das manipulações de poder por 

parte da Igreja, mas também das 

incompreensões e rebeldia dos frades, como se 

estes se conspirassem contra ele, no intuito de 

colocar a Ordem em caminhos contrários às 

opções das origens. E a redação da regra 

bulada seria o resultado das manobras dos 

frades, contra a vontade de Francisco. 

2. Considerações críticas 

Antes de apresentarmos uma leitura alternativa, 

faz-se necessário tecer, ainda que brevemente, 

algum comentário ou consideração às posições 

de Sabatier com relação aos três itens 

abordados: pressuposto, utilização das fontes e 

imagem de Francisco. 

a) Quanto ao pressuposto – Pressupostos 

podem ser evidentes, porque devidamente 

provados, menos evidentes e não evidentes. 

Nos dois últimos casos, eles têm que ser 

fundamentados, as afirmativas justificadas, e as 

conclusões comprovadas. Deve-se levar em 

conta aquele princípio básico da lógica que 

diz:quod gratis affirmatur gratis negatur. Este 

princípio adverte que tudo aquilo que é afirmado 
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gratuitamente, sem comprovação, é passível de 

negação gratuita. Portanto, sem uma 

comprovação suficiente dos pressupostos, 

corre-se o risco de uma leitura puramente 

hipotética, perpassada de suspeições, na qual 

prevalece não tanto a realidade lida, quanto o 

subjetivismo de quem a lê e interpreta.  

E a hipótese, em qualquer campo da ciência, é 

“verdade” a ser comprovada. 

 

b) No que concerne à utilização das fontes – 

A rejeição apriorística das primeiras 

hagiografias, igualmente sem uma 

comprovação que a justifique, negando-lhes 

sem mais a fidedignidade, não deixa de 

caracterizar-se como posição de puro 

subjetivismo. E, curiosamente, as fontes tardias 

que a leitura sabateriana utiliza também não lhe 

dão respaldo em seu pressuposto fundamental. 

 

É claro que as primeiras hagiografias, como 

quaisquer outras, espelham a ótica de seus 

escritores com todos os seus condicionamentos 

sócio-culturais. A rejeição de um grupo de fontes 

por causa de subjetivismos levaria 

coerentemente à rejeição de toda e qualquer 

fonte. 

 

Além do mais, não se pode esquecer que os 

primeiros hagiógrafos estavam sob o controle da 

comunidade, isto é, eles não podiam inventar ou 

falsificar os dados, pois aqueles que viveram 

com Francisco ainda estavam vivos. 

Interessante é que Frei Leão, companheiro de 

Francisco e apontado por Sabatier como o 

legítimo hagiógrafo dele em oposição aos 

primeiros, em uma carta escrita em Gréccio em 
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1246, atesta, juntamente com Ângelo e Rufino, 

a fidedignidade das primeiras hagiografias. 

Literalmente se diz na carta: “há algum tempo 

foram redigidas legendas de sua vida… em 

linguagem tão verídica quão elegante”. 

 

c) Com relação à imagem de Francisco – Uma 

primeira consideração a ser feita é a de que 

Francisco era filho de Pedro Bernardone e 

herdara do pai a tenacidade. Se ele enfrentou o 

pai de igual para igual, é porque tinha a mesma 

têmpera, sem temer as consequências (ser 

deserdado pelo pai, sem sequer levar consigo a 

roupa do corpo). Na leitura sabateriana, não 

sobressai aquele Francisco vigoroso que, em 

1209, ainda desconhecido, se dirigiu a Roma 

para pedir aprovação de sua “forma de vida” e, 

questionado sobre a dificuldade de seu 

propósito, o defendeu sem concessões, 

recusando com consciência e firmeza a 

proposta do cardeal encarregado de 

encaminhar ao papa os pedidos de aprovação 

de regras religiosas. E manteve, na mesma 

ocasião, esta firmeza diante do papa Inocêncio 

III, firmeza mostrada também ao bispo de Assis 

que lhe propusera adquirir propriedades como 

as Ordens monacais. A imagem de um 

Francisco manipulável não condiz com o que 

algumas fontes tardias narram sobre ele em 

episódio, a ser datado dez anos depois ou pouco 

mais, em que, diante de um pedido de alguns 

frades letrados com relação à regra, 

apresentado pelo cardeal Hugolino, o santo 

mostrou a mesma inflexibilidade de 1209. 

Noutra ocasião, ao mesmo cardeal Hugolino, 

que queria nomear alguns frades como 

prelados da Igreja, Francisco respondeu com 

humildade, mas também com firmeza: 

“Quero que meus frades deem frutos na 
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Igreja em sua condição de menores, não 

como prelados”. 

 

Com esta resposta, cai por terra também a 

imagem de Francisco-reformador. Se ele 

quisesse ser um reformador da Igreja, ele 

próprio promoveria estrategicamente seus 

frades a cargos de influência. A minoridade 

franciscana, de fato, não condiz com a 

pretensão de tornar-se reformador da Igreja ou 

da sociedade. 

Quanto a Francisco-vítima, trata-se de uma 

imagem transmitida muito sutilmente pelas 

fontes tardias, especialmente quando estas 

mostram Francisco como que doentiamente 

ocupado em lamentar e em recriminar os maus 

comportamentos dos frades. Sem dúvida, havia 

maus frades naquela época, como sempre os 

houve e há. Certamente Francisco sofria ao ver 

abusos, ao constatar a defasagem entre ideal 

proposto e realidade vivida. Mas deduzir disto 

uma conspiração dos frades contra Francisco é 

tirar conclusões que as premissas não 

permitem. Concluir que a regra bulada foi 

redigida à revelia de Francisco ou por pressão 

dos frades é advogar um complexo de 

perseguição ao santo. 

 

3. Uma leitura alternativa 

Ao iniciar seu processo de conversão, 

Francisco não pensava em fazer oposição a 

ninguém nem a nada. Motivo para recriminar 

a Igreja e a sociedade da época ele tinha em 

profusão. Ele próprio reconhecia que a Igreja 

tinha seus pecados e que a hierarquia estava 

caminhando à distância do Evangelho e, 

algumas vezes, na contramão do Evangelho.  



 

Bispo Celso Franco apresenta, 

 

FONTES FRANCISCANAS,  

Francisco de Assis  
Texto: Frei Celso Márcio Teixeira, ofm. 

(Dr. em Espiritualidade, frade da Província Santa Cruz). 

 

 

 

 25 

Ele tinha inteligência suficiente para perceber a 

realidade eclesial que o cercava. Prova disto é 

que em seus escritos ele faz alusão ao pecado 

do clero. Mas em lugar nenhum de todos os 

seus escritos se percebe qualquer indício de que 

ele se propunha, a si e aos frades, a tarefa de 

reformar a Igreja e a sociedade. Em lugar algum 

dos seus escritos se percebe o mínimo sinal que 

pudesse sugerir que ele fizesse oposição à 

Igreja como um todo ou à hierarquia. Pelo 

contrário. Chegou a afirmar que, mesmo sendo 

pecadores, os membros da hierarquia eram 

seus senhores. Aliás, se Francisco quisesse 

fazer oposição à Igreja, ter-se-ia tornado de 

início um herege, caminho mais fácil e coerente 

para a oposição naquela época. 

Quando ele se dirige à Igreja para pedir 

aprovação de sua “forma de vida”, tem plena 

consciência de que seu propósito constitui uma 

alternativa, não uma oposição. Se fosse 

oposição, como entender que pedisse 

aprovação exatamente ao suposto adversário? 

De sua parte, a Igreja o questiona, propondo-lhe 

os caminhos já existentes, a saber, que ele 

vivesse com seu grupo uma das regras antigas. 

Não se trata de querer manipular desde o início 

o propósito de Francisco e de seu grupo, mas de 

um procedimento normal, em que se questiona 

o que se propõe como específico e se discutem 

os detalhes da vida, tais como sobrevivência, 

trabalho, organização do grupo, possibilidades e 

maneiras de aceitação de novos membros, 

presença e atuação dentro da Igreja, etc. Trata-

se de uma negociação. E é possível que em 

matéria de somenos importância Francisco 

tenha cedido às sugestões de quem o 

questionava.  

Pequenos acertos necessários para dar 

consistência e coesão organizativa ao grupo, 
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uma ajuda antes que uma manipulação. Alegar 

que a Igreja os manipulou por se tratar de 

pessoas ignorantes, é desconhecer a realidade 

do grupo. Três dos doze frades que compunham 

e que estavam à frente do grupo podiam não ter 

grandes estudos, mas eram pessoas 

experientes. Francisco tinha experiência do 

comércio, sabia negociar; Bernardo de 

Quintavalle era um homem rico, certamente não 

devia ter sido tão ignorante; Pedro Cattani era 

formado em Direito. 

Interessante é observar que o cardeal 

encarregado desses questionamentos foi 

considerado pelos frades da primeira hora não 

como adversário que os queria sufocar, mas 

como “cardeal protetor” da Ordem, consistindo 

sua ajuda não somente nesses 

questionamentos iniciais, mas principalmente na 

defesa da novidade que ele assumiu diante do 

colégio dos cardeais reunidos em consistório. 

E a Igreja compreende e aprova o diferente de 

Francisco como caminho alternativo, não como 

oposição. Com toda a certeza, não o teria 

aprovado, se tivesse visto nele uma oposição. 

Mais ainda, teria proscrito o grupo como um 

bando de hereges, como só ía acontecer. Pelo 

contrário, deixou liberdade ao grupo para que 

explicitasse melhor os caminhos a percorrer, 

pois a Igreja também era consciente de que se 

tratava de algo realmente novo. 

A aprovação, porém, não significava ausência 

de conflitos.  

Certos setores da Igreja, como bispados e 

paróquias, viam o caminho alternativo de 

Francisco com desconfiança e suspeita. Em 

algumas dioceses e paróquias, os frades eram 

proibidos de pregar. Em outras, eram 

considerados hereges ou confundidos com eles. 

Mas isto não significa que devamos considerar 
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a Ordem como vítima de uma oposição 

sistemática da Igreja. Trata-se de um processo 

normal. Em qualquer sociedade, o aparecimento 

de um grupo diferente ou de uma proposta 

alternativa causa estranheza a certos setores. E 

a inserção de um grupo novo na sociedade não 

se dá sem arranhões. E o grupo novo tinha a 

tarefa de encontrar na Igreja e na sociedade o 

seu espaço e desempenhar seu papel 

específico, caso contrário, ou se colocaria à 

margem da sociedade ou teria que abandonar o 

caminho alternativo. Trata-se, portanto, de 

processos históricos absolutamente normais. 

Com a Ordem franciscana não se deu de modo 

diferente. 

 

 

Conclusão 

A leitura alternativa apresenta um Francisco 

também alternativo, no sentido de que ele 

propôs um caminho alternativo de vida 

evangélica. Ele não pretendeu substituir nada 

do que já existia nem opor-se a instituição 

alguma; nem fazer um caminho paralelo, como 

foi, por exemplo, a reforma luterana, mas inserir-

se na instituição existente; nem impor-se como 

o único caminho válido, mas respeitando a 

pluralidade. Ele deu sua contribuição própria, 

sem tornar-se reformador. 

Esta leitura evita dramatizações que se criaram 

em torno de Francisco e liberta-o da síndrome 

de vítima que comumente se lhe atribui ou sob 

a qual ele é interpretado (vítima de conspiração 

dos frades e das manipulações da Igreja). 

Reconhece que houve conflitos nas relações 

com setores da Igreja, que ele sofria quando 

seus frades não viviam de acordo com as 
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opções de origem, mas considera isto como 

processo histórico normal. 

Apresenta um Francisco não ingênuo, mas 

inflexível no essencial; iletrado, mas 

suficientemente experiente e capaz de propor e 

de defender seu propósito diante da autoridade 

máxima da Igreja. 

Enfim, esta leitura prefere valorizar Francisco 

pela sua vida a engrandecê-lo por supostas 

perseguições sofridas. 

Texto publicado na Grande Sinal de setembro/outubro 

63/2009/5 
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