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Aula: 09

Temática: Cassiodoro e Isidoro de Sevilha

Veremos, nesta aula, um pouco da vida e das obras dos 
pensadores Cassiodoro e Isidoro de Sevilha.

Flavio Magno Aurélio Cassiodoro, nasceu em Calábria por volta dos anos 
480 e 490 e morreu em 570, em seu próprio mosteiro. Foi discípulo de Bo-
écio e ministro e conselheiro do rei Teodorico. Desde Agostinho cresce a 
fundação de mosteiros como o espaço da cultura do saber, sendo este des-
vinculado da corte. Em 540, Cassiodoro vai para o mosteiro de Vivarium, 
tendo ele como próprio fundador, apesar de não ter sido ordenado como 
sacerdote é no mosteiro que ele vai se dedicar ao estudo da vida espiritual, 
lá montando uma grande biblioteca. A intenção primeira de Cassiodoro era 
de fundar uma escola em Roma ao molde da escola de Alexandria, porém 
isto foi impossível devido às guerras ocorridas no momento. 

Cassiodoro escreveu muitas obras, dentre as mais importantes e com su-
cesso na escolástica foram De anima, que é um estudo sobre a espiritu-
alidade e imortalidade da alma, seu primeiro texto teológico, com base 
nas teses de Agostinho sobre a alma; e Intitutiones, escrita por volta de 
544, cujo primeiro livro é um estudo sobre a Sagrada Escritura. Muitos 
filósofos escreveram obras com o título De anima, Aristóteles foi um deles, 
um outro título também ocorrente entre os filósofos foi De intellectu. Ele 
também escreve sobre o trívio e o quadrívio, conforme Boécio e outros. É 
senso comum para os historiadores da filosofia que, depois de Marciano 
Capela o qual apresentou reflexão sobre as sete artes liberais, não houve 
novidade para o tema.

Para Agostinho, a alma é superior ao corpo e não sofre influência dele e 
é através dela que se chega à verdade. Cassiodoro menciona um outro 
viés sobre a alma por via espiritual, para ele é substância finita, imaterial 
e imortal com capacidade de conhecer e estar presente no corpo inteiro, 
mas não é parte de Deus por ser mutável com capacidade para o mal. É 
senso comum para os historiadores da filosofia que Cassiodoro não apre-
sentou novidades teológicas, foi apenas um transmissor do pensamento 
filosófico-teológico, mas, mesmo assim teve seu êxito na escolástica, pos-
sivelmente, advindo de suas influências tanto no mundo religioso, quanto 
temporal. 

Enquanto os escritos de Cassiodoro influenciaram a escolástica por seu 
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estilo de transmissão, os de Isidoro, por suas definições, influenciaram os 
mais variados temas do período medieval. Seus escritos (560 - 633) ali-
mentaram a Idade Média, Escreveu etimologias contendo vinte livros, que 
dedicou ao rei visigodo Sisebut, com a intenção de que, por meio delas, 
conseguia-se chegar ao significado das coisas. 

Todo seu conhecimento tem como base seus estudos através do pensa-
mento da patrística, principalmente de Ambrósio e Agostinho. Certamente 
outra base para seus estudos foi a de Cassiodoro. Isidoro é visto como um 
grande colaborador para a cultura hispano-romana, tanto que foi declarado 
como Doutor da Igreja, em 1722, por Inocêncio XII.

Não era filósofo, não se aventurou em dialogar fé e razão, pelo contrário, 
adverte possibilidade de leituras heréticas feitas nos mosteiros através do 
estudo da filosofia. Para ele, é melhor a ignorância sobre o que diziam os 
heréticos do que incorrer em erros sobre a Sagrada Escritura. 

Os escritos de Isidoro formam uma vasta literatura-religiosa, juntamente 
com estudos sobre o trívio e o quadrívio a fim de formular um projeto 
pedagógico para dar formação aos padres, ensinando-os a entender, eti-
mologicamente, as palavras para assim entenderem a Sagrada Escritura. 
O objetivo era de que estes dessem contribuição na educação dos demais 
cristãos e pagãos, certamente o interesse com relação aos pagãos era de 
convertê-los. Foram deploráveis a falta de informação, estudo e cultura 
geral no império romano ocidental neste período, atribuída às invasões 
bárbaras tal falência cultural.

 
Nesta aula, vimos dois pensadores da interface patrística 
escolástica, percebendo que a apresentação de tais pensa-
dores está distante de temas filosóficos. Estudar e escrever 

sobre o trívio e quadrívio é ampliar o campo da investigação para o saber, 
porém, é mais fácil dialogar com estes campos do que propriamente com 
a filosofia, pois esta testa e provoca uma racionalização, da qual muitos 
fogem por motivo da fé. 

 
Apresente e comente três pontos principais sobre o pensa-
mento de Cassiodoro e Isidoro.

 
Participe e mande suas dúvidas e sugestões através do ambiente virtual 
de aprendizagem. Até lá!


