
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sua têmpera de beirão não o 

deixou hesitar como tantos,  

 
FREI HEITOR PINTO 
  Campus literário 

 
   



 

 

 

 

 

A sua têmpera de beirão não o deixou hesitar como tantos,  

entre o dever e a comodidade;  

conduziu-o ao campo do infeliz Prior do Crato  

onde flutuava uma bandeira quase vencida. 

 

Frei Heitor Pinto habita o nosso universo escolar e este ensaio tem como objetivo 

que a nossa escola e a nossa cidade, a Frei Heitor Pinto, lhe dediquem ainda mais um 

estudo e tratamento ainda mais atento, merecido e aprofundado, que seja merecedor da 

nossa atenção. 

Quis o professor Lopes de Almeida, incluir o nome da sua obra maior Imagem da Vida 

Cristã, na coleção dos Tesouros da Literatura e da História, segundo o mesmo, esta obra, 

entre outras, mostra-nos a riqueza e o mérito da nossa literatura, colocando Frei Heitor 

Pinto, nas palavras de José Vitorino de Pina Martins (filólogo e investigador português, 

estudioso da cultura portuguesa e europeia do Renascimento) entre as maiores figuras da 

cultura e da literatura portuguesa, não só do século XVI, mas de todos os tempos, 

enaltecendo o seu pensamento excelso, expresso numa língua de pureza cristalina através 

da sua criação literária, obra-prima de uma sensibilidade requintada e inteligentíssima.  

Apesar de figurar como figura destacada pelos seus extraordinários dotes intelectuais, 

autor de uma obra que foi editada e publicada mais de vinte vezes durante o século XVI, 

tem sido, estranhamente, uma figura remetida para o esquecimento quer pela escola a que 

emprestou o seu o nome, que pela cidade onde nasceu - a Covilhã.  

Frei Heitor Pinto, contemporâneo de Camões, nasceu na serrana Covilhã, em 1528, e 

faleceu em 1584. Monge da ordem religiosa católica de São Jerónimo, onde ingressou em 

o de abril de 1543, onde ainda foi apresentado como Frei Heitor da Covilhã, que lhe 

possibilitou desenvolver o seu gosto literário pelo classicismo, tão presente na sua obra, 

ao ser enviado para um curso jurídico da Coimbra, interrompendo a sua estadia para 

estudar em Salamanca, e num regresso, em 1547,  que durou oito anos, coincidindo com 

a sua ordenação de padre, estuda as línguas hebraicas, gregas e latinas e teologia,  desses 

estudos a marca platónica em toda a sua obra e muito especialmente na Imagem da Vida 

Cristã, assunto que iremos desenvolver mais adiante neste ensaio.  

Num retorno ao Mosteiro de Belém, Frei Heitor Pinto dedica os seus estudos à leitura 

comentada dos textos escriturísticos ou à exegese bíblica, de onde virá a público o seu 
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manuscrito "in Isaiam Prophetarum Commentaria", conciliando as metodologias 

clássicas com  a erudição moderna, o que o torna um autor de vanguarda, ao contrário de 

muitos intelectuais seus conterrâneos que teimam em não abandonar um estilo patrístico, 

nas palavras de José Vitorino de Pina Martins não hesita em colocar Petrarca, Valla, 

Pico de la Mirandola, Erasmo de Roterdão e Thomas More, à altura de Platão, 

Aristóteles, Cícero, Vigílio e Séneca, onde imprime o seu estilo harmonioso de discursar.  

Atestando a sua boa reputação o facto de ser enviado, a representar a sua ordem, a Roma 

em 1559, suspeita-se que numa importante missão.  

De regresso a Coimbra, publica em 1551 ou 1562 a primeira parte da sua obra maior, 

Imagem da Vida Cristã, coincidindo com o assumir do cargo de Reitor do Colégio de São 

Jerónimo.  

Depois de publicar os Comentários a Ezequiel, encontramo-lo em 1968 em Salamanca 

onde publica os seus Comentários aos profetas, no mesmo ano vê-se envolvido numa 

situação que em nada dignifica o mundo académico. Diz-nos Anne-Marie Quint, que 

apesar do seu precoce e reconhecido génio como intelectual, a Universidade de 

Salamanca recusou-lhe qualquer cátedra ligada à exegese bíblica, num diferendo com 

Frei Luís de Leon, que mesquinhamente, como ficou provado, acusou o candidato de 

agitação estudantil contra as autoridades académicas, mesmo tendo como seu apoiante 

Filipe II, será a Universidade de Coimbra que em 1576 lhe confere a cátedra criada pelo 

rei D. Sebastião.    

Já em Portugal e assumindo o cargo de Prior no convento de Belém, publica em 1572 a 

segunda parte da obra Imagem da Vida Cristã. 

Resistente às pretensões do rei Filipe de Castela em impor o seu domínio sobre a coroa 

Portuguesa, foi condenado ao exílio em Toledo em 1581, sobrando poucos testemunhos 

e escritos sobre a sua permanência no exilio, proibido de falar com quem quer que seja, 

ou mesmo de receber cartas, ainda assim viu-lhe atribuído o perdão do monarca, 

acolhendo-o em Madrid, ao que o nosso escritor reagiu: Eu entrarei em Castela, mas 

Castela nunca entrará em mim. 

 

 

 

 

 

 



 

                

o que disser será tirado da Sagrada Escritura,  

e dos livros dos santos doutores, e doutros de humanidade,  

de filósofos e historiadores e de antigualhas, 

 que li, e vi pelo mundo.  

Assim como o tecelão ajunta o fiado de diversas mãos tecido,  

e de muitos fios urde e tece sua teia: 

 assim eu ajuntarei a doutrina de diversos autores,  

e de muitas autoridades farei uma teia desta prática:  

e, se ela não sair boa, não se deve pôr a culpa ao fiado, 

 que é delgado e fino,  

mas a mim que o não saberei urdir nem tecer 

 

 

A imagem da vida cristã 

 

A difusão do pensamento e obra do nosso patrono foi favorecida por coincidir 

com o século da invenção da imprensa, que permitiu que fosse traduzido em várias 

línguas, Francisco Leite Faria, membro da Academia Portuguesa de História, refere que 

a obra Imagem da vida Cristã, nas suas duas partes, viu, pelo menos, treze edições 

publicadas no século XVI e seis edições nos séculos XVII ao XX, foram publicadas vinte 

e duas edições em espanhol, doze em 

francês, oito em latim e duas em italiano, 

existindo referências a outras edições, mas 

não resta nenhuma prova física da sua 

existência. Há também referência a 

edições traduzidas em inglês, a qual é 

sinalizada por Álvaro Vera, mas não 

conhecida.  

Nas páginas 83 a 110, da Revista da 

Biblioteca Nacional de Lisboa s.2,2, de 

1987, são referidas 64 edições, o que hoje 

seria considerado um best-seller, apesar de 

possuir apenas 26, da primeira parte, da segunda parte ou de ambas as partes, como 

podemos observar no quadro ao lado, extraído da separata da mesma revista por nós 

consultada. Francisco Leite Faria refere desconhecer uma outra obra portuguesa que tenha 

tido tantas edições no século XVI, para além de ser publicada pelos maiores editores 

portugueses nos diferentes séculos. 

Extraído da Revista da Biblioteca Nacional de Lisboa s.2,2, de 

1987 



 

A obra maior de Frei Heitor Pinto, que lhe levou nove anos a escrever, foi também 

possível devido ao desenvolvimento da imprensa, o que lhe permitiu contactar com uma 

grande panóplia de ideias e de pensamentos, perspetivados de forma harmoniosa na obra. 

Percorrendo os capítulos das duas partes desta obra, vemos aprofundar as temáticas 

filosófica, religiosa, da justiça, da tribulação, da vida solitária, da lembrança da morte, da 

tranquilidade da vida, da discreta ignorância, da verdadeira amizade, das causas, dos 

verdadeiros e falsos bens…  O próprio autor nos revela que a sua preocupação é mais a 

harmonia dialógica que quis devidamente fundamentada em todos os estudos que fez de 

grandes autores de várias épocas, alguns já referidos atrás. A sua preocupação foi mais a 

fundamentação que a criação de uma nova estética ou de um estilo literário. 

A obra é vasta e de uma riqueza inesgotável, não é 

nossa intenção, por falta de formação e capacidade para 

tal, fazer uma exegese exaustiva de todas as temáticas, 

mas apenas um breve aportar em algumas delas, a 

escolha foi de acordo as que encontramos mais 

referências bibliográficas.  

Começando pelo título da obra, diz-nos José Vitorino 

de Pina Martins que não é difícil perceber o propósito 

apologético em relação ao que o moralista entende 

dever ser o ideal cristão da vida, pois a busca das 

razões e exemplos que corroborem a sua doutrina não 

deixa lugar para dúvidas. 

A escolha pela ordenação dialógica, recupera um estilo 

tão característico nos clássicos, lembrando Platão, que 

o nosso autor tão profundamente conheceu, mas cruza-

se também com a preferência dos humanistas, seus contemporâneos e alguns 

conterrâneos, por este estilo.  

Porquê o diálogo? Estamos perante o recusar de um estilo meramente dissertativo, 

associada à validação de um ponto de vista, para um estilo de relação e interação a várias 

vozes, onde os pontos de vista se entrecruzam e se constroem na relação com o outro. 

Apesar de em frei Heitor Pinto entrecortados por sequências narrativas que situam a ação, 

lugar e a identidade dos interlocutores. Um mise-en-scène onde o eu se define pela 

contraposição ao outro. Estamos perante o descentrar e incluir dos dialogantes, 

Extraído de Imagem da Vida Cristã, LELLO&IRMÃOS 1984 



 

abandonando a voz passiva, impondo-se a interação viva na disputa e no confronto 

animado sobre as grandes questões teológicas e doutrinais em debate na época. 

Apesar do êxito editorial, num tempo em que o cerco do controlo das publicações 

apertava, onde o mesmo foi considerado perigoso e vindo a engrossar o lote dos livros 

proibidos, invocando o prólogo da obra e citando Luis Fardilha, Frei Heitor Pinto teria, 

certamente, algum pudor em assumir uma absoluta originalidade de pensamento. 

Evitando que a censura inquisitorial interviesse a posteriori, o autor renuncia 

declaradamente ao pensamento pessoal, remetendo-se por inteiro à «autoridade» 

incontestável das «divinas letras» e dos autores «aprovados e excelentes», isto é, que 

seriam tanto mais «excelentes», quanto mais tivessem sido «aprovados» superiormente. 

Como o agricultor da sua metáfora não cria árvores novas para com elas fazer o novo 

pomar, também o autor da Imagem da vida cristã, identificando-se com ele, na 

elaboração desse «novo jardim» que são os seus diálogos, não faz mais do que 

«enxertar» os «garfos» de «boas árvores»: assim, a sua responsabilidade não vai além 

duma seleção rigorosa das espécies que, depois, adequadamente «planta» no seu texto. 

Ainda assim, Anne-Marie Quint, alerta-nos para o facto de, se nos diálogos Platónicos se 

procura uma verdade ou um caminho a seguir, os personagens de Frei Heitor Pinto são 

conhecedores da verdade e de um ideal de vida, sendo apenas aprofundada e clarificada 

no diálogo.  

Podemos fazer uma pequena incursão em algumas temáticas abordadas em alguns 

diálogos da obra, assim, no diálogo sobre a verdadeira filosofia, que todos os estudiosos 

da obra assinalam como delineador das traves mestras das ideias expostas em toda obra, 

encontramos nas margens do Mondego um presumido de discreto e de grande filósofo, 

dos que queria mais parece-lo, da condiçam dos que escolhem antes o latão lustroso, que 

a prata sem lustro, um seu companheiro, outro menos humanista, mas mais humano e 

um ermitão, home religioso & letrado, dotado de grande habilidade retórica, ao responder 

a questões banais, colocadas pelo filósofo, de forma sempre paradoxal. Percebemos a 

centralidade deste personagem, sendo considerado a voz do nosso autor, que partindo de 

uma antropologia dualista, o homem como corpo corruptível como os outros animais e 

alma racional e imortal, criado à imagem e semelhança de Deus, como sua obra 

maravilhosa, mais admirável que as claras estrelas, a excelência e resplendor do astro sol. 

Assim, Se viver de acordo com a carne será comparado aos brutos, se viver segundo a 

alma será comparado aos anjos, o corpo, como vaso de barro que acolhe a alma, leva 

muitas vezes o homem a esquecer de se inflamar do amor divino. O homem tem de 



 

conhecer primeiro a celestialidade da alma e depois reconhecer a miséria do corpo, 

afastando-nos de todas as concupiscências. Se te ignoras a ti ô mays fermosa das 

mulheres, sayte, & vay apos as pegadas das manadas de teus gados. Se o home se 

conhecesse, fogiria de toda a guerra & contenda.  

Neste diálogo, a verdadeira filosofia não é mais que o amor a Deus, o conhecimento deve 

afastar-se da perceção sensorial que leva o homem a afastar-se desse desígnio e cair no 

erro. Deus, para lembrar o homem da sua verdadeira, natureza, esquecido de Deus, na sua 

bondade, trouxe cristo ao mundo.  

Frei Heitor Pinto é sem sombra de dúvida um humanista, a 

sua obra é um desfile de citações e referências desde os 

mais conhecidos aos menos conhecidos humanistas da 

história do pensamento, tendo uma atenção muito especial, 

nas temáticas no que à conceção de homem diz respeito 

pelos pensadores do renascimento. Diz-nos Anne-Marie 

Quint Si tout ce qui est humain intéresse Frei Heitor 

Pinto,tous les domaines ne sont pas susceptibles  de 

stimuler autant son imagination.  Les activités 

intelectuelles de l`homme  l`inspirent de façon très inégale. 

Nunca quebrando o laço entre o Homem e Deus, numa vasta conceção antropológica e 

teológica, em que a conduta humana está sempre ligada ao cumprimento dos preceitos da 

caridade fraterna. A sua conceção de homem remete sempre para um itinerário até à 

morte, e aqui temos um ponto de comum com Platão, em que a passagem por um “mundo 

sensível” será sempre um espelho ou imagem de um “mundo inteligível” ou divino 

alcançado depois da morte, um itinerário terreno que não é senão um agir existencial que 

leva cristã e platonicamente à identificação dos seres com o Ser.  

Na leitura da obra não podemos ficar indiferentes ao facto de a viagem ser um tema 

recorrente, presente em dialogantes que se encontram em trânsito e na referência a 

grandes obras literárias. 

Claro que a passagem pela vida terrena, não é despida de incidentes, mas que apenas vão 

enriquecer o percurso. De notar que Frei Heitor Pinto associa mais este itinerário, em 

termos metafóricos a uma viagem marítima, pela sua instabilidade, que a uma viagem 

terrestre.  

No belíssimo diálogo Da tribulação, no capítulo primeiro, onde um prisioneiro conversa 

com um seu amigo que o visitou, remetendo para a sentença de Meñandro, relatada por 

Gravura extraída de Imagem da Vida Cristã Coleção 

de Clássicos Sá da Costa. Livraria Sá da Costa-
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Plutarco, um grande vulto da humanidade, filósofo, pedagogo e biógrafo grego, que duas 

cousas hahi conjuntas & inseparaueys, & estas sam viuer & doerse. Donde se colhe que 

a vida he hum tormento continuo, uma vida sem descanso. 

Estamos perante a questão central deste diálogo que é a questão do sofrimento como 

criação de um Deus bom , assentando na ideia de que a terra é apenas um exílio e o céu a 

verdadeira pátria. O sofrimento é em si uma bênção divina. Podemos encontrar neste 

diálogo vestígios de inspiração no estoico Epiteto, que, apesar de ter estado preso e ter 

sido torturado, conseguiu vislumbrar o lado bom do cárcere, encontrando a sua felicidade 

perseguindo a ideia da reencarnação, permanecendo indiferente aos prazeres e ao 

sofrimento exterior.  

Se o prisioneiro do nosso autor acha a vida um enfado, uma vida sem descanso, a que o 

amigo replica apontando o desígnio da divindade, face a este tormento, o facto de o 

homem não se poder afeiçoar à vida terrena, mas que suspire por eternos contentamentos. 

O homem, se a vida terrena lhe der grandes riquezas, vai esquecer-se da sua verdadeira 

vida e do amor a Deus, assi os homes quanto mores trabalhos tem neste mundo, tanto 

mays suspiram polos eternos descansos do outro, & quanto mays posperidade tem nesta 

vida, tanto menos lembrança tem da outra. A prosperidade é assinalada como a inimiga 

das virtudes e muito perigosa para a alma. O amigo do prisioneiro lembra a epistola de S. 

Paulo aos Hebreus, onde David suplica a Deus para ver e ouvir as suas lágrimas, pois tem 

a terra como desterro. Frei Heitor Pinto, serve-se da história da Torre da Babilónia, para 

nas palavras do nosso amigo afirmar que o que provocou a ira divina e a humanidade 

acabou por pagar esta infâmia para sempre. Assim o prisioneiro é aconselhado a 

abandonar o desanimo e a seguir a orientação do amigo. 

Descobrimos no capítulo III da discreta ignorância uma disputa dialógica sobre a 

importância da leitura,  

Vindo em defesa de que a composição de um livro é como um favo de mel, ficamos a 

saber que o nosso escritor explorou na sua escrita vários recursos estilísticos, abusando 

da metáfora e da analogia. Na sua deslocação a León, num diálogo com os seus dois 

amigos, um de Lyon e um florentino, o último confessa que, para fugir ao tédio e cansaço 

dos negócios, se refugia debaixo das sombrias árvores, onde o canto das aves, o rugir e o 

murmúrio do vento e o tom suave das brandas árvores compõem uma branda natural e 

concertada música, que o convidam a largar o ócio e a ler um livro. Apesar de um confesso 

elogio dos livros, nem sempre ter uma estante cheia de livros de que não sabemos o nome, 

nem nunca foram lidos, nos livra da ignorância. Há semelhança de Tântalo, que morre de 
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sede muito apesar da abundância da água que o rodeia. Os livros são o pasto para os 

olhos, as virtudes mantimento do espírito: eles armam as paredes, elas as almas. O 

Florentino afirma querer antes virtudes que livros, recordando que o primeiro que criou 

uma biblioteca pública na Grécia foi o tirano Pisístrato. O Amigo de Lyon replica que 

mesmo possuindo e lendo muitos livros sempre podem existir bons e maus, que o homem 

deve fazer como um bom boticário que escolhe as ervas medicinais e recusa as daninhas 

ou danosas. Ou noutra comparação, o homem como o ourives, que só com uma variedade 

de instrumentos poderá criar joias delicadas, deverá ler uma variedade de livros para usar 

os trabalhos dos outros. O português defende que o verdadeiro saber se funda na sagrada 

escritura e nos livros de autores católicos, que nos aproximam de Deus e estimulam o 

conhecimento do eu. Estes livros são os verdes e frescos prados, onde o leitor prudente 

e cândido colhe suaves e odoríferas flores, das quais à semelhança da engenhosa abelha 

faz na colmeia de sua alma favos de doce e saboroso mel. São os amenos e deleitosos 

pomares carregados de formosas e saudáveis frutas para manter o espírito. São as 

graciosas e ricas praias do ocidente, onde se criam e coalham as preciosas pérolas das 

sentenças, exemplos, avisos, documentos, com que a devota alma se ornamenta e arreia.   

Para Frei Heitor Pinto não basta ler os livros dos grandes filósofos, a quem se ergueram 

grande estátuas, que inspiraram os grandes príncipes, esses livros estão cheios de 

curiosidades, mas o verdadeiro saber apenas se encontram nos livros que nos aproximam 

de Deus. A sabedoria deve estar ligada à humildade não à curiosidade soberba.  

Frei Heitor Pinto recomenda neste capítulo os livros que sevem ser as nossas prioridades 

de leitura: As Sagradas Escrituras, Livros que comentem a Bíblia, as decisões dos 

Concílios, os Santos Cânones, os livros dos Santos Doutores e os dos autores católicos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vivemos numa pequena cidade, onde se diz nada acontecer, sabemos da existência de 

Frei Heitor Pinto pelo nome da nossa escola e pela sua estátua no pelourinho, 

desconhecemos que podemos ser conterrâneos de um grande clássico da literatura 

portuguesa e uma voz da cultura humanista que temos de melhor conhecer. A literatura 

pode acontecer na nossa vida na escola e a mesma deveria ter uma responsabilidade 

acrescida no conhecimento do autor que lhe emprestou o nome.  

Esperamos despertar com este ensaio a curiosidade sobre um escritor de tal importância, 

não tivemos a pretensão do ensaio exegético, muito longe do nosso alcance essa tarefa, 

que deixamos nas mãos de alguns especialistas portugueses e além-fronteiras, alguns 

deles que visitámos, que tão bem o fizeram, desde a análise formal, estilística e de 

conteúdo.  

Temos a certeza que a nossa escola lhe deve uma homenagem pela leitura, 

aprofundamento e amor da sua obra.  

 

Os monumentos de pedra acabam por ser carcomidos e destruídos pelo tempo que tudo 

corrói e tudo faz perecer. 
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