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Isidoro de Sevilha ou Isidorus Hispalensis (c. 560-636) foi arcebispo de Sevilha, teólogo e 

enciclopedista.  Sua enciclopédia, As Etimologias ou As Origens, serviu como o texto escolar 

usado por toda a Idade Média e ganharia uma cuidadosa edição impressa por Günther Zainer 

em 1472. 

 

Muito além do título de sua obra, As Etimologias buscavam não somente as origens das 

palavras, mas registrar o conhecimento da Antiguidade clássica. Junto desse depósito cultural 

compilada das citações e trechos dos antigos autores greco-romanos, Isidoro propôs um 

verdadeiro currículo para as artes liberais. Com esse material, criou um verdadeiro movimento 

educacional nas dioceses da Hispânia visigótica. 

 

Os excertos aqui apresentados reúnem as concepções de sua época sobre as chamadas sete 

artes liberais. Essas perspectivas refletem as influências de Marciano Capella, Cassiodoro e 

Boécio, consolidando o ensino das artes liberais que, sem contar a redescoberta dos autores 

gregos – especialmente Aristóteles –, continuariam como o texto-padrão da educação ocidental 

até o Renascimento. 
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Isidorus Hispalensis Isidoro de Sevilha 

Etymologiarum  

sive  

originum libri XX 

As etimologias  

ou 

os 20 livros das origens 

  

LIBER I DE GRAMMATICA 

 

LIVRO I SOBRE A GRAMÁTICA 

I. DE DISCIPLINA ET ARTE  
(1) De disciplina et arte. Disciplina a discendo 
nomen accepit: unde et scientia dici potest. Nam 
scire dictum a discere, quia nemo nostrum scit, 
nisi qui discit. Aliter dicta disciplina, quia 
discitur plena.  
 
(2) Ars vero dicta est, quod artis praeceptis 
regulisque consistat. Alii dicunt a Graecis hoc 
tractum esse vocabulum ἀπὸ τῆς ἀρετῆς, id est 
a virtute, quam scientiam vocaverunt.  
 
(3) Inter artem et disciplinam Plato et 
Aristoteles hanc differentiam esse voluerunt, 
dicentes artem esse in his quae se et aliter 
habere possunt; disciplina vero est, quae de his 
agit quae aliter evenire non possunt. Nam 
quando veris disputationibus aliquid disseritur, 
disciplina erit: quando aliquid verisimile atque 
opinabile tractatur, nomen artis habebit. 

I. SOBRE A CIÊNCIA E A ARTE 
(1) O termo disciplina tem sua origem 
em discere (aprender). Por isso pode-se chamar 
também ciência:  scire  (saber) deriva 
de discere (aprender), pois ninguém scit (sabe) sem 
que discit (aprenda). A outra parte de disciplina vem 
de plena, pois é aprendido algo completamente. 
(2) A palavra arte é fundamentada nos preceitos e 
regras da “arte”. Outros dizem que essa palavra 
derivou-se dos gregos apo tes areté, ao que 
chamamos de virtude, o qual se denomina a ciência. 
(3) Platão e Aristóteles propuseram a seguinte 
diferença entre arte e disciplina, dizendo que a arte 
reside naquelas coisas que são capazes de serem 
diferentes do que são; mas disciplina é seguramente 
o que aborda aquelas coisas que não podem ser 
mudadas. Assim, quando algo é discutido com 
argumentações verdadeiras prova-se ser uma 
disciplina; mas quando se discute algo verossímil e 
sujeito à opinião aplica-se o termo arte. 
 

II. DE SEPTEM LIBERALIBVS DISCIPLINIS 
(1) Disciplinae liberalium artium septem sunt. 
Prima grammatica, id est loquendi peritia. 
Secunda rhetorica, quae propter nitorem et 
copiam eloquentiae suae maxime in civilibus 
quaestionibus necessaria existimatur. Tertia 
dialectica cognomento logica, quae 
disputationibus subtilissimis vera secernit a 
falsis.  
(2) Quarta arithmetica, quae continet 
numerorum causas et divisiones. Quinta 
musica, quae in carminibus cantibusque 
consistit.  
(3) Sexta geometrica, quae mensuras terrae 
dimensionesque conplectitur. Septima 
astronomia, quae continet legem astrorum. 

II. SOBRE AS SETE DISCIPLINAS LIBERAIS  
 (1) As disciplinas pertencentes às artes liberais são 
sete. A primeira é a gramática, isto é, a perícia da 
eloquência. A segunda é a retórica, que é 
considerada especialmente necessária nas questões 
civis por causa do brilho e a abundância da 
eloquência. A terceira é a dialética, também 
chamada de lógica, que separa o verdadeiro do falso 
por meio de disputas sutis. 
(2) A quarta, aritmética, contém as relações e as 
divisões dos números. A quinta, a música, que  
compreende a poesia e o canto. 
(3) A sexta é a geometria, compreendendo as 
medições e dimensões da terra. A sétima é a 
astronomia, que contém as leis dos astros. 

 

V. DE GRAMMATICA 
(1) Grammatica est scientia recte loquendi, et 
origo et fundamentum liberalium litterarum. 
Haec in disciplinis post litteras communes 
inventa est, ut iam qui didicerant litteras per 
eam recte loquendi rationem sciant. 
Grammatica autem a litteris nomen accepit. 
γράμματα enim Graeci litteras vocant.  

 

V. SOBRE A GRAMÁTICA  
(1) A gramática é a ciência de falar corretamente e é 
a fonte e o fundamento do letramento liberal. 
Entre as disciplinas, esta foi descoberta logo após 
das letras comuns, de modo que aqueles que já 
aprenderam as letras sabem o método de falar 
corretamente. Gramática tomou o nome das letras, 
conforme os gregos chamam as letras, gramata.  
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LIBER II DE RHETORICA  

ET DIALECTICA 

 

LIVRO II SOBRE A RETÓRICA  

E A DIALÉTICA 

I. DE RHETORICA EIVSQVE NOMINE  
(1) Rhetorica est bene dicendi scientia in 
civilibus quaestionibus, eloquentia copia ad 
persuadendum iusta et bona. Dicta autem 
Rhetorica Graeca appellatione ἀπὸ τοῦ 
ῥητορίζειν, id est a copia locutionis. Ῥῆσις enim 
apud Graecos locutio dicitur, ῥήτωρ orator.  
(2) Coniuncta est autem Grammaticae arti 
Rhetorica. In Grammatica enim scientiam recte 
loquendi discimus; in Rhetorica vero 
percipimus qualiter ea, quae didicimus, 
proferamus.  
 

I. SOBRE A RETÓRICA E SEU NOME 
(1) A retórica é a ciência do falar bem em questões 
civis com eloquência em persuadir ao que é justo e 
bom. Chama-se de retórica no grego apo tou 
rhetorízein, isto é, a eloquência do discurso, pois o 
discurso entre os gregos é chamado rhesis, e o rhetor 
orador. 
(2) A retórica está aliada à arte gramática. Na 
gramática aprendemos a ciência de falar 
corretamente, e na retórica descobrimos de que 
forma a expressar as coisas aprendidas. 
 
 

XXII. DE DIALECTICA  
(1) Dialectica est disciplina ad disserendas 
rerum causas inventa. Ipsa est philosophiae 
species, quae Logica dicitur, id est rationalis 
definiendi, quaerendi et disserendi potens. 
Docet enim in pluribus generibus quaestionum 
quemadmodum disputando vera et falsa 
diiudicentur.  
(2) Hanc quidam primi philosophi in suis 
dictionibus habuerunt; non tamen ad artis 
redegere peritiam. Post hos Aristoteles ad 
regulas quasdam huius doctrinae argumenta 
perduxit, et Dialecticam nuncupavit, pro eo 
quod in ea de dictis disputatur. Nam λεκτὸν 
dictio dicitur. Ideo autem post Rhetoricam 
disciplinam Dialectica sequitur, quia in multis 
utraque communia existunt.  

XXII. SOBRE DIALÉTICA 
(1) A dialética é a disciplina que visa determinar as 
causas das coisas. Em si mesmo é a subdivisão da 
filosofia que é chamado de lógica, isto é, a 
capacidade racional de definir, inquirir e discutir. 
Ela te ensina os diversos tipos de questões como 
distinguir o verdadeiro e do falso, diferenciados pelo 
debate. 
(2) Alguns dos primeiros filósofos empregavam a 
dialética em seus discursos, mas não a refinaram ao 
nível de uma arte. Depois deles, Aristóteles 
sistematizou o objeto deste ramo do saber, e 
chamou-a dialética, porque não há discussão de 
palavras (dictis), pois lekton significa dictio. E 
dialética segue após a disciplina de retórica, pois 
elas têm muitas coisas em comum. 
 

XXIII. DE DIFFERENTIA DIALECTICAE ET 
RHETORICAE ARTIS.  
(1) Dialecticam et Rhetoricam Varro in novem 
disciplinarum libris tali similitudine definivit: 
“Dialectica et Rhetorica est quod in manu 
hominis pugnus adstrictus et palma distensa: 
illa verba contrahens, ista distendens”.  
(2) Dialectica siquidem ad disserendas res 
acutior: Rhetorica ad illa quae nititur docenda 
facundior. Illa ad scholas nonnumquam venit: 
ista iugiter procedit in forum. Illa requirit 
rarissimos studiosos: haec frequenter et 
populos.  
 
(3) Solent autem Philosophi antequam ad 
isagogen veniant exponendam, definitionem 
Philosophiae ostendere, quo facilius ea, quae ad 
eam pertinent, demonstrentur 
 
 

 
 
 

XXIII. SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A DIALÉTICA E 
A RETÓRICA. 
(1) Varro, nos nove livros das Disciplinas, definiu 
dialética e retórica pela seguinte analogia: “A 
dialética e retórica são como o punho fechado e a 
palma da mão aberta de um homem, a primeira 
apreende as palavras e a última expande-as”. 
(2) a dialética é mais afinada para expressar as 
coisas com precisão, a retórica é mais eloquente em 
persuadir aos ensinos ministrados. A dialética 
raramente aparece nas escolas, mas  a retórica 
continua sem interrupção nos fóruns. A dialética 
geralmente alcança poucos estudantes, mas a 
retórica alcança o povo. 
(3) Antes de explicar o Isagoge, os filósofos 
costumeiramente dão uma definição de filosofia, a 
fim de que as coisas que lhe dizem respeito possam 
ser demonstradas mais facilmente. 
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LIBER III DE MATHEMATICA LIVRO III SOBRE A MATEMÁTICA 

MATHEMATICA Latine dicitur doctrinalis 
scientia, quae abstractam considerat 
quantitatem. Abstracta enim quantitas est, 
quam intellectu a materia separantes vel ab aliis 
accidentibus, ut est par, inpar, vel ab aliis 
huiuscemodi in sola ratiocinatione tractamus. 
Cuius species sunt quattuor: id est Arithmetica, 
Musica, Geometria et Astronomia. Arithmetica 
est disciplina quantitatis numerabilis secundum 
se. Musica est disciplina quae de numeris 
loquitur, qui inveniuntur in sonis. Geometria est 
disciplina magnitudinis et formarum. 
Astronomia est disciplina quae cursus 
caelestium siderum atque figuras contemplatur 
omnes atque habitudines stellarum. Quas 
disciplinas deinceps paulo latius indicamus, ut 
earum causae conpetenter possint ostendi. 

PREFÁCIO 
Matemática, em latim a ciência do aprendizado, 
considera a quantidade abstrata, aquilo que nós 
tratamos apenas pela razão, separando-o pela razão 
da matéria ou de outros não essenciais, em 
igualdades, desigualdades. E existem quatro tipos de 
matemática, ou seja, aritmética, geometria, música e 
astronomia. A aritmética é a ciência da quantidade 
numérica em si. A geometria é a ciência da 
magnitude e das formas. A música é a ciência que 
trata de números que são encontrados nos sons. A 
astronomia é a ciência que contempla os cursos e 
parâmetros dos corpos celestes e todos os 
fenômenos das estrelas. Essas ciências 
descreveremos um pouco mais detalhadamente, 
para que seus significados possam ser plenamente 
demonstrados. 
 

I. DE VOCABVLO ARITHMETICAE DISCIPLINAE. 
[1] Arithmetica est disciplina numerorum. 
Graeci enim numerum ἀριθμός dicunt. Quam 
scriptores saecularium litterarum inter 
disciplinas mathematicas ideo primam esse 
voluerunt, quoniam ipsa ut sit nullam aliam 
indiget disciplinam.  
[2] Musica autem et Geometria et Astronomia, 
quae sequuntur, ut sint atque subsistant istius 
egent auxilium. 

I. SOBRE A DISCIPLINA DA ARITMÉTICA. 
(1) A aritmética é a disciplina dos números. Os 
gregos chamam de número arithmos. Os escritores 
da literatura secular queriam pô-la como a primeira 
entre as disciplinas matemáticas, uma vez que não 
precisa de outra ciência para sua própria existência. 
(2) Mas a música e geometria e astronomia, que se 
seguem, precisa de sua ajuda, a fim de ser e existir. 
 

X. DE INVENTORIBVS GEOMETRIAE ET 
VOCABVLO EIVS.  
[1] Geometriae disciplina primum ab Aegyptiis 
reperta dicitur, quod, inundante Nilo et omnium 
possessionibus limo obductis, initium terrae 
dividendae per lineas et mensuras nomen arti 
dedit. Quae deinde longius acumine sapientium 
profecta et maris et caeli et aeris spatia 
metiuntur.  
[2] Nam provocati studio sic coeperunt post 
terrae dimensionem et caeli spatia quaerere: 
quanto intervallo luna a terris, a luna sol ipse 
distaret, et usque ad verticem caeli quanta se 
mensura distenderet, sicque intervalla ipsa 
caeli orbisque ambitum per numerum 
stadiorum ratione probabili distinxerunt.  
[3] Sed quia ex terrae dimensione haec 
disciplina coepit, ex initio sui et nomen servavit. 
Nam geometria de terra et de mensura 
nuncupata est. Terra enim Graece γῆ vocatur, 
μέτρον mensura. Huius disciplinae ars continet 
in se lineamenta, intervalla, magnitudines et 
figuras, et in figuris dimensiones et numeros. 

X. SOBRE OS INVENTORES DA GEOMETRIA E SEU 
NOME. 
(1) Dizem que a disciplina da geometria teria sido 
descoberta pela primeira vez pelos egípcios. Quando 
o Nilo transbordou e todas as suas terras foram 
cobertas com lama, começou a divisão da terra por 
linhas e medições deu o nome à arte. E, mais tarde, 
foi desenvolvida pela perspicácia dos sábios para 
medir os espaços no mar, no céu e no ar. 
(2) Despertados pelo entusiasmo de medir a terra, 
os alunos começaram a investigar os céus: qual era a 
distância entre a Lua e a Terra, qual a distância até o 
cume do céu. Assim, mediram em número de 
estádios, com provável razão, as distâncias do céu e 
da circunferência da Terra. 
(3) Como esta ciência surgiu a partir da medição da 
Terra, reteve esse nome também desde seu início. A 
geometria é assim chamada de medição da Terra. A 
Terra é chamada ge em grego, e medição, metron. A 
arte desta ciência inclui linhas, distâncias, 
magnitudes e formas, além de  números e 
dimensões. 
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XV. DE MVSICA ET EIVS NOMINE.  
(1) Musica est peritia modulationis sono 
cantuque consistens. Et dicta Musica per 
derivationem a Musis. Musae autem appellatae 
ἀπὸ τοῦ μῶσθαι, id est a quaerendo, quod per 
eas, sicut antiqui voluerunt, vis carminum et 
vocis modulatio quaereretur.  
(2) Quarum sonus, quia sensibilis res est, 
praeterfluit in praeteritum tempus, 
inprimiturque memoriae. Inde a poetis Iovis et 
Memoriae filias Musas esse confictum est. Nisi 
enim ab homine memoria teneantur soni, 
pereunt, quia scribi non possunt. 

XV. SOBRE A MÚSICA E SEU NOME. 
(1) A música é o conhecimento prático da 
melodia, que consiste em som e  canto; e é 
chamada música por derivação das Musas. E as 
Musas foram chamadas apo tou mostai, isto é, 
porque através delas, como os antigos 
pensavam, se buscava desenvolver as canções e 
a melodia da voz. 
(2) Como o som é algo de sentimento que passa 
ao longo no tempo passado,  é impresso na 
memória. A partir disso, poetas imaginaram que 
as Musas eram filhas de Júpiter e de memória, 
pois os sons são mantidos na memória pelo 
homem que perecem, porque não podem ser 
escritos. 

XXIV. DE ASTRONOMIAE NOMINE.  
(1) Astronomia est astrorum lex, quae cursus 
siderum et figuras et habitudines stellarum 
circa se et circa terram indagabili ratione 
percurrit. 

XXIV. SOBRE A ASTRONOMIA 
(1) A astronomia é a lei dos astros, incluindo os 
cursos dos corpos celestes e suas formas e 
características, e os movimentos regulares das 
estrelas com referência entre si e com a Terra. 
 

XXVII. DE DIFFERENTIA ASTRONOMIAE ET 
ASTROLOGIAE.  
(1) Inter Astronomiam autem et Astrologiam 
aliquid differt. Nam Astronomia caeli 
conversionem, ortus, obitus motusque siderum 
continet, vel qua ex causa ita vocentur. 
Astrologia vero partim naturalis, partim 
superstitiosa est.  
(2) Naturalis, dum exequitur solis et lunae 
cursus, vel stellarum certas temporum 
stationes. Superstitiosa vero est illa quam 
mathematici sequuntur, qui in stellis 
auguriantur, quique etiam duodecim caeli signa 
per singula animae vel corporis membra 
disponunt, siderumque cursu nativitates 
hominum et mores praedicare conantur. 
 
XXVIII. DE ASTRONOMIAE RATIONE.  
(1) Astronomiae ratio modis plurimis constat. 
Definit enim quid sit mundus, quid [sit] caelum, 
quid sphaerae situs et cursus, quid axis caeli et 
poli, quae sint climata caeli, qui cursus solis et 
lunae atque astrorum, et cetera. 

XXVII. A DIFERENÇA ENTRE ASTRONOMIA E 
ASTROLOGIA. 
(1) Há alguma diferença entre a astronomia e a 
astrologia. A astronomia aborda a revolução 
dos céus, o surgimento, posição e o movimento 
dos corpos celestes, e a origem de seus nomes. 
Astrologia, por outro lado, é em parte natural e 
em parte supersticiosa. 
(2) É natural quando se descreve os cursos do 
sol e da lua e a posição das estrelas em estações 
regulares. Superstição é proposta pelos 
mathematici que profetizam pelas estrelas, e 
que atribuem aos doze signos do céu às partes 
individuais da alma ou do corpo, e se esforçam 
para prever a natividade e personalidade das 
pessoas pelo curso das estrelas. 
 
XXVIII. O OBJETO DA ASTRONOMIA 
(1) O raciocínio da astronomia compreende 
várias partes. Define, entre outros, o mundo e 
os céus, a localização e curso da esfera 
terrestre, o eixo e os polos dos céus, as regiões 
celestes, e o curso do sol, lua e as estrelas. 

 


