
 

 

 

 

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA 

MEDIEVAL E MODERNA: 

MUNDOS IBÉRICOS EM DEBATE 

A N A I S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UEG 

UFG 

PUC-GO 



 

 

 

 

ANAIS DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 

HISTÓRIA MEDIEVAL E MODERNA: 

MUNDOS IBÉRICOS EM DEBATE 

(Realizado nos dias 08, 09 e 10 de Junho de 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Armênia Maria de Souza 

Renata Cristina de Sousa Nascimento 

(Orgs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Goiânia 

Julho, 2016 

ISSN 2359-0068 



3 

 

 

 

ANAIS DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA 

MEDIEVAL E MODERNA (UFG-UEG-PUC-GO): 

MUNDOS IBÉRICOS EM DEBATE – 

Realizado nos dias 08, 09 e 10 de Junho de 2016 

 

Organização Geral 
 

Dr.ª Armênia Maria de Souza (UFG/Sapientia) 

Dr.ª Renata Cristina Nascimento (UFG/UEG/Puc-Go) 

Grupo de Estudos em Idade Média e Moderna (UFG/Sapientia) 

Grupo de Estudos e Pesquisas do Medievo (GEPEM-PUC-GO) 

 

Comissão organizadora: 

Ms. Cleusa Teixeira (UFG) 

Ms. Johnny Taliateli do Couto (UFG) 

Ms. Simone Cristina Schmaltz (PUC-Go) 

Ms. Ivan Vieira Neto (PUC-Go) 

Dr. Bruno Tadeu Salles (UEG)  

Dr. Eduardo Quadros (PUC-Go/UEG) 

Dr. Guilherme Queiroz de Souza (UEG) 

Dr. Ademir Luiz da Silva (UEG) 

Dra. Maria Dailza da C. Fagundes (UEG) 

 

Comissão Científica: 

Dr.ª Raquel Machado Campos (UFG) 

Dr. José Antônio de C.R. de Souza (UFG/Universidade do Porto) 

Drª. Aline Dias da Silveira (UFSC) 

Dr.ª Maria Helena da Cruz Coelho (Universidade de Coimbra) 

Dr. Marlon Jeison Salomon (UFG) 

Dr.ª Teresinha Maria Duarte (UFG) 

Dr. Flávio Ferreira Paes Filho (UFMT) 

Dr. Fernando Lobo (UEG) 

Dr. Eduardo José Reinato (PUC-Go) 

Dr. Dirceu Marchini Neto (Faculdades Aphonsiano) 

Dr. Gilberto Cézar de Noronha (UFU) 

Dr. José Carlos Gimenez (UEM) 

Dr.ª Ivoni Richter Reimer (PUC-Go) 

Ms. Murilo Borges Silva (UFG) 

Dr.ª Ana Teresa Marques Gonçalves (UFG) 

Dr.ª Marcella Lopes Guimarães (UFPR) 

Dr.ª Mônica Martins da Silva (UFSC) 

 

 

 



4 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

GOIÁS UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O conteúdo dos artigos é de inteira responsabilidade dos autores. Os textos foram extraídos dos 

trabalhos submetidos sem que tenha havido alterações realizadas pelos organizadores desta  

publicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MELO, Wdson C. F. de; NASCIMENTO, Renata Cristina de  S. 

& SOUZA, Armênia Maria de. (Orgs.). ANAIS DO II SEMINÁRIO 

INTERNACIONAL DE HISTÓRIA MEDIEVAL E MODERNA   

(UFG-UEG-PUC-GO):   MUNDOS    IBÉRICOS    EM DEBATE  

Goiás:  Goiânia  -  UFG/PUC-Goiás,  2016. ISSN- 2359- 0068. 702 

pgs. 



5 

 

 

 

ANAIS DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA 

MEDIEVAL E MODERNA: 

MUNDOS IBÉRICOS EM DEBATE 

(UFG-UEG-PUC-GO) 
 
 
 
 
 

*** 
 
 

 
Dr.ª Armênia Maria de Souza 

Dr.ª Renata Cristina Nascimento 

(Orgs.) 

 

 

Realização: 
 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................... 14 

Alex Faverzani da Luz 

A POLÍTICA DE INCENTIVO ÀS MANUFATURAS TÊXTEIS EM PORTUGAL 

SÉCULO XVII: DOS DISCURSOS DE DUARTE RIBEIRO DE MACEDO À GESTÃO 

DO 3º CONDE DA ERICEIRA .............................................................................................. 15 

Ana Flávia Crispim Lima 

A PRIMEIRA VIAGEM DE VASCO DA GAMA ÀS ÍNDIAS ............................................. 33 

Ana Luísa Pereira Lourenço 

O PRÍNCIPE PERFEITO E O ASSASSINATO DOS DUQUES DE BRAGANÇA E DE 

VISEU (SÉC. XV): UM PROBLEMA POLÍTICO E HISTORIOGRÁFICO ...................... 46 

Ana Paula Florisbelo da Silva 

Lilian Marta Grisolio 

ABSOLUTISMO ESPANHOL: UNIFICAÇÃO, CONFLITO E SEPARATISMO ............. 58 

André Luis de Castro Albuquerque 

José Martínez Millán 

A CONFLITIVA SITUAÇÃO POLÍTICO-RELIGIOSA ESPANHOLA DURANTE O 

SÉCULO XVI: SANTA TERESA DE JESUS (1515-1582) .................................................. 71 

André Rocha Cordeiro 

Prof. Drª. Solange Ramos de Andrade 



7 

 

 

 

AS EXCELÊNCIAS DA AVE MARIA: AS ESTRATÉGIAS DA IGREJA CATÓLICA 

PARA O INCENTIVO DA ORAÇÃO À VIRGEM MARIA (PORTUGAL – SÉCULO  XVI) 

.................................................................................................................................................. 86 

 

 
Anny Barcelos Mazioli 

 

AS CONFISSÕES EM PERSPECTIVA: UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES DE PODER 

INERENTES À PRÁTICA CONFESSIONAL NO BAIXO-MEDIEVO ............................ 98 

 
 

Antônio Luiz de Souza 

Isabella Nogueira 

O HOMEM E A BIOGRAFIA NO PERIODO RENASCENTISTA ................................... 110 

 

 
Brenda Yasmin Degger 

 

O ITINERARIUM CAMBRIAE (1191) DE GERALDO DE BARRI E AS CONEXÕES 

ENTRE GALES, A CORTE INGLESA E AS CRUZADAS ................................................ 121 

 
 

Bruno Ercole 
 

A ILUMINURA COMO NARRATIVA: O EXEMPLO DO BESTIÁRIO MEDIEVAL .... 130 

 

 
Carmen Lícia Palazzo 

 

O IMAGINÁRIO DOS JARDINS DO PARAÍSO NA ALHAMBRA DE GRANADA ....... 141 

 

 
Cleusa Teixeira de Sousa 

 

D. MANUEL I E A CONVOCAÇÃO DO CONSELHO RÉGIO: EXPULSÃO DOS 

JUDEUS DE PORTUGAL (1496-1497) ............................................................................... 158 

 
Cristiane Sousa Santos 

 

REFLEXÕES ACERCA DO MITO DE SÃO TIAGO: HAGIOGRAFIA E OS MILAGRES 

DO LIBER SANCTI JACOBI .............................................................................................. 165



8 

 

 

 

 

Cristiano Martins de Oliveira 

RETÓRICA E HAGIOGRAFIA FRANCISCANA: A ATUAÇÃO DA ORDEM DOS 

FRADES MENORES NA CIDADE DE ASSIS (1207-1226) ............................................. 184 

Erick Messias Costa Otto Gomes 

PATRONATO E AMICITIA NO SÉCULO I A.C.: UMA LEITURA DA OBRA DE 

HORÁCIO .............................................................................................................................. 194 

Fernanda Amélia Leal Borges Duarte 

A POBREZA FRANCISCANA E AS NARRATIVAS HAGIOGRÁFICAS ....................... 205 

Fernando D. Teodoro Moura 

OS USOS DA MEMÓRIA EM HILÁRIO DE POITIERS: IDENTIDADES CRISTÃS E 

LEGITIMIDADE IMPERIAL NA ANTIGUIDADE TARDIA (Séc. IV) ....................... 211 

Germano Miguel Favaro Esteves 

CONSIDERAÇÕES ACERCA IMAGINÁRIO LIGADO AO MAL NO PROGNOSTICUM 

FUTURI SAECULI, DE JULIÃO DE TOLEDO (642-690 D.C.) ....................................... 223 

Helena Macedo Ribas 

POTETORES EXQUISITI: A LÍRICA TABERNÁRIA     DOS     GOLIARDOS 

REPRESENTADA NO CARMINA BURANA – SÉCULOS XII-XIII. .............................. 236 

Hugo Rincon Azevedo 

MORTE E PODER: AS CERIMÔNIAS E OS MONUMENTOS FÚNEBRES COMO 

RECURSO DE PROPAGANDA DA DINASTIA DE AVIS (SÉC. XV) ............................. 249 

Ingrid Alves Pereira 

O MONARCA E O POVO DO LIVRO NO REINADO DE AFONSO X ........................... 264 



9 

 

 

 

João Alberto da Costa Pinto 

URIEL DA COSTA (1585-1640): A RELIGIÃO E A FILOSOFIA DE UM JUDEU 

HERÉTICO NA COMUNIDADE SEFARDITA DE AMSTERDÃ................................273 

Johnny Taliateli do Couto 

QUEM FOI DURÃO FORJAZ? REDES DE PODER NO REINADO DE SANCHO II 

(1223-1248) ............................................................................................................................ 282 

Joyce Brito 

OS RITUAIS CATÓLICOS DA CONTRA REFORMA SEGUNDO O CONCÍLIO DE 

TRENTO .............................................................................................................................. 302 

 

 

José Alves de Oliveira Júnior 
 

A CONSTRUÇÃO DO ETHOS ARISTOCRÁTICO NO CERIMONIAL DA ACADEMIA 

REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA (1810-1815) ................................................................ 313 

 
 

José Antônio de Sousa 
 

A URBANIZAÇÃO NO ALTO SERTÃO DA BAHIA NO SÉCULO XVIII ........................ 330 

 

 
Julian Abascal Sguizzardi Bilbao 
 

PENSAR A COMUNIDADE POLÍTICA NA MONARQUIA HISPÂNICA (SÉCULOS XV- 

XVII): O CASO DE BISCAIA ................................................................................................ 347 

 

 

Karla Constancio de Souza 
 

PUREZA E MARTÍRIO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A RITUALÍSTICA DO KIDUSH 

HASHEM ................................................................................................................................ 367 

 

 
Larissa Warzocha F. Cruvinel 

Poliene Soares dos Santos Bicalho 

Renata Rocha Ribeiro 

A FAMÍLIA REAL PORTUGUESA NO BRASIL: OLHARES CONTEMPORÂNEOS A 



10 

 

 

 

PARTIR DO ROMANCE ERA NO TEMPO DO REI, DE RUY CASTRO ......................... 377 

Letícia Ruoso Wehmuth 

 

A CONQUISTA NORMANDA DA INGLATERRA, POR GUILHERME, O 

CONQUISTADOR NA CRÔNICA DE GUILHERME DE MALMESBURY (1035 A   1128) 

................................................................................................................................................ 388 

 

 
Lidiane Alves de Souza 

SAÚDE E ENFERMIDADE DAS MULHERES NA MEDICINA MEDIEVAL: 

REFLEXÕES ACERCA DO LILIO DE MEDICINA DE BERNARDO DE GORDONIO 

(SÉC. XIV) ............................................................................................................................... 400 

Ludmila Noeme Santos Portela 

ENTRE A TOLERÂNCIA E O ESTIGMA: A CONDIÇÃO DOS JUDEUS EM CASTELA 

SOB A LEGISLAÇÃO DE AFONSO X (SÉC. XIII) ............................................................ 410 

Luiz Augusto Oliveira Ribeiro 

A CRÔNICA DE ALFONSO X COMO FONTE PARA O ESTUDO DAS RELAÇÕES 

ENTRE O REI E A NOBREZA EM CASTELA NO SÉCULO XIII .................................... 525 

Láisson Menezes Luiz 

UM VESTÍGIO DA IDADE MÉDIA NO BRASIL: ESTUDO CODICOLÓGICO DE UM 

LIVROS DE HORAS DO SÉCULO XIV ............................................................................... 435 

 

Maiara Muniz 
 

GOIÁS COLONIAL NAS CORRESPONDÊNCIAS AO CONSELHO ULTRAMARINO449 

 

 
Marta de Carvalho Silveira 

UM PANORAMA DAS PENALIDADES CORPORAIS: UMA LEITURA COMPARATIVA 

DO FUERO REAL E DO FUERO JUZGO ........................................................................... 463 

Marcelo Gustavo Costa de Brito 



11 

 

 

 

HYBRIS E HEROICIDADE NO MUNDO HOMÉRICO .................................................... 481 

Marcelo Reis 

ISABEL DE ARAGÃO: ASPECTOS BIOGRÁFICOS DE UMA RAINHA SANTA .......... 496 

Marcus Baccega 

CAVALEIROS NO NOVO MUNDO: OS JESUÍTAS E A CONQUISTA DA AMÉRICA 

PORTUGUESA ....................................................................................................................... 505 

Maria Luiza Zanatta de Souza 

CONSIDERAÇÕES SOBRE “A CEIA DO SENHOR”   DO   MNBA-    R.J.   UMA 

MINIATURA ATRIBUÍDA A FRANCISCO DE HOLANDA ............................................. 519 

Mayra Rúbia Garcia 

ENCLAUSURADAS PORTUGUESAS NO MEDIEVO ....................................................... 533 

Miriam Lourdes Impellizieri Silva 

A VIDA REENCONTRADA DE FRANCISCO DE ASSIS .................................................. 546 

 

Mychelle Oliveira Coelho 

João Pedro Guelhardi Costa 

UMA PEQUENA ARGUMENTAÇÃO CONTRÁRIA A TEORIA WEBERIANA: O HOMEM 

MODERNO (IN)FORMADO PELOS GUIAS DE BEM VIVER IBÉRICOS DOS ANOS 

1700 .......................................................................................................................................... 557 

Nabio Vanutt da Silva 

A CONCEPÇÃO DA DOUTRINA REFORMISTA DA IGREJA MEDIEVAL A PARTIR 

DE ARNALDO DE VILANOVA (SÉCULO XIV) ................................................................. 567 

 
 

Nathália Queiroz Mariano Cruz 
 



12 

 

 

 

ESCATOLOGIA E MENSAGEM PROFÉTICA NOS MANUSCRITOS DO MAR MORTO 

................................................................................................................................................ 578 

 

Nezivânia Xavier Freitas 

CONVENTO DA MADRE DE DEUS DE LISBOA: MEMÓRIA E SANTIDADE 

FEMININA EM PORTUGAL (SÉC. XVII) ........................................................................ 591 

Pablo Gatt Albuquerque de Oliveira 

OS PECADOS COMO DESVIOS DE CONDUTA: O DISCURSO CATÓLICO CONTRA 

AS PRÁTICAS SEXUAIS, SEGUNDO TOMÁS DE AQUINO .......................................... 602 

 
 

Poliene Soares dos Santos Bicalho 
 

ARTE PLUMÁRIA INDÍGENA, RITUAIS E FESTAS NO BRASIL OITOCENTISTA . 613 

 

 
Sara Raquel Rodrigues de Araujo 

 

A MÍSTICA FEMININA MEDIEVAL E A EDUCAÇÃO DOS CORPOS EM SANTA 

CATARINA DE SENA .......................................................................................................... 624 

 
 

Suiany Bueno Silva 
 

COMPOSIÇÃO DE AB VRBE CONDITA: UMA LEITURA DOS TESTEMUNHOS DOS 

ESCOLIASTAS ..................................................................................................................... 633 

 
 

Taynah Amaral Martins 
 

ENTRE O PECADO E A EXCLUSÃO: O SIMBOLISMO DA LEPRA NO MEDIEVO E 

NA BÍBLIA ............................................................................................................................ 648 

 
 

Thiago Brotto Natário 
 

A GESTA NORMANNORUM E A LEGITIMAÇÃO DA LINHA DE SUCESSÃO 

NORMANDA NO SÉCULO X .............................................................................................. 660 

 
 

Victor Mariano Camacho 



13 

 

 

 

ANTI-HERESIA E CENTRALIZAÇÃO POLÍTICA NA CANONIZAÇÃO PONTIFÍCIA 

DE ANTÔNIO DE LISBOA/PÁDUA ................................................................................... 671 

Victor Reis Chaves Alvim 

DIFERENÇAS NAS REPRESENTAÇÕES EM PERCEVAL OU O CONTO DO GRAAL E 

PEREDUR AB EVRAWC ..................................................................................................... 683 



14 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

Realizado entre os dias 08, 09 e 10 de junho de 2016 na cidade de Goiânia- Go, 

o II Seminário de História Medieval e Moderna (UFG- UEG- PUC-GO): 

Mundos Ibéricos em Debate foi uma tentativa de aproximação direta entre as 

instituições universitárias que se situam no estado de Goiás, das demais 

existentes em âmbito nacional. Nestes dias foram expostas e debatidas diversas 

pesquisas realizadas no Brasil, que versam sobre o mundo medieval e moderno. 

Os textos que aqui se incluem, em forma de ensaios, são o resultado direto  

destas discussões. 

As Conferências e mesas- redondas apresentadas no evento tiveram como 

eixo o contexto ibérico, e serão divulgadas brevemente também em forma de 

livro. A publicização dos trabalhos visa oferecer a todos os interessados a 

oportunidade de conhecimento do que vem sendo realizado pelas novas gerações 

de historiadores das diversas instituições aqui representadas. 

 

Desejamos a todos uma ótima leitura, 

 

 

Comissão Organizadora 
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A POLÍTICA DE INCENTIVO ÀS MANUFATURAS TÊXTEIS EM 

PORTUGAL SÉCULO XVII: DOS DISCURSOS DE DUARTE RIBEIRO 

DE MACEDO À GESTÃO DO 3º CONDE DA ERICEIRA 

 

 

Alex Faverzani da Luz
1

 

 
 

Resumo: Esta comunicação elenca os primeiros passos da política econômica portuguesa em 

prol do fomento manufatureiro têxtil em fins do século XVII. A partir dos discursos do 

embaixador português em Paris, Duarte Ribeiro de Macedo, datados a partir de 1675; da 

gestão da política econômica promovida pelo vedor da Fazenda, Dom Luís de Meneses, o 3º 

Conde da Ericeira (1675-1690); do registro das cartas trocadas entre os mesmos e demais 

fontes manuscritas; bem como do suporte da historiografia luso-brasileira, pretende-se 

evidenciar o contexto histórico desta prática administrativa portuguesa, contemplando 

aspectos como a instalação de manufaturas e/ou fábricas no Reino; a promulgação de medidas 

legais por meio de Pragmáticas; a adoção de técnicas estrangeiras para o fabrico; a 

necessidade de mão de obra qualificada; a captação de recursos financeiros; etc. Nesta 

perspectiva, a pesquisa se propõe a mapear a condução da política econômica manufatureira 

portuguesa durante a segunda metade do século XVII e a viragem para o XVIII, de modo a 

analisar as medidas adotadas, bem como o desfeche de todo o processo. 

 

Palavras-chave: Portugal século XVII; política econômica; setor manufatureiro. 

 

 

Considerações Iniciais 

 

 

Na segunda metade do século XVII a economia portuguesa precisava se reinventar. 

Mais do que isso, necessitava encontrar uma alternativa que lhe garantisse maior autonomia 

diante do jogo econômico das grandes potências europeias. Nesta altura, Portugal enfrentava 

dificuldades em equilibrar sua balança comercial no âmbito das negociações internacionais, 

pois na maior parte dos trâmites comerciais tinha de compensar em moeda. 

A saída de dinheiro do reino foi uma das visões do embaixador português que se encontrava 

em missão em Paris, Duarte Ribeiro de Macedo, que atribuía ao comércio a maior parcela de 

culpa. A partir desta constatação, passou a escrever diversos discursos críticos que acabaram 

                                                      
1
 Doutorando em História das Sociedades Ibéricas e Americanas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS), com auxílio CNPq. E-mail: alexfaverzani@hotmail.com. 

 

mailto:alexfaverzani@hotmail.com
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por despertar o interesse do novo vedor da fazenda, Dom Luís de Meneses, o 3º Conde da 

Ericeira. Tanto a data dos discursos quanto a posse do vedor da fazenda coincidem com o ano 

de 1675. 

Diante do contexto que se esboçava, o 3º Conde da Ericeira colocou em prática uma 

política econômica com vistas a fomentar o sistema de manufaturas em Portugal. A proposta 

visava constituir um País capaz de produzir seus próprios produtos, e que tivesse condições de 

suprir a demanda interna e ainda competir no mercado internacional. Dentre os segmentos que 

estavam em pauta desta política encontramos o têxtil, em especial à fabricação de tecidos de 

seda. Esta manufatura foi uma das que mais tiveram dificuldade em prosperar, pois a 

preparação demandava de capacidade técnica específica e matéria prima de qualidade, e no 

caso português, inexistiam mestres fabricantes e conhecimento para o cultivo das amoreiras.  

A importação da mão de obra e matéria prima se fizeram necessárias para o início das 

atividades. 

Assim, ao longo do texto trataremos destas questões e também dos efeitos desta 

política econômica no âmbito português, de modo a enfatizar a importância das relações 

mantidas entre o 3º Conde da Ericeira e Duarte Ribeiro de Macedo em fins do século XVII. 

 

1. Os primórdios da política econômica manufatureira portuguesa 

 

 

A segunda metade do século XVII em Portugal foi um período muito importante para  

a fixação de suas raízes manufatureiras. A constituição desta base produtiva foi muito 

proveitosa para o início do século XVIII, pois os efeitos foram sentidos ao longo dos surtos 

industriais oitocentistas, época a que podemos denominar de pré-industrial. Isso tudo em face 

do fomento manufatureiro promovido nas últimas décadas do século XVII pela política 

econômica posta em prática pelo 3º Conde da Ericeira. Esta etapa é marcada pela constatação 

dos altos índices de importação que Portugal demandava, em especial dos têxteis ingleses em 

larga escala como baetas e sarjas, além de outras espécies de tecidos de lã, com vistas a suprir 

as necessidades internas do País. Tal fato repercutia negativamente na balança comercial 

portuguesa, que em resposta se deu a promoção e incentivo à fabricação desses gêneros, a fim 

de conter as importações no reino. (COSTA; LAINS; MIRANDA, 2014, p. 181). 

O início desta política emergiu a partir dos discursos datados de 1675 de autoria do 

embaixador português em Paris, Duarte Ribeiro de Macedo, pouco tempo antes de seu 

regresso a Lisboa, após nove anos em missão diplomática no reino francês de Luís XIV. 

Noreferido discurso, o embaixador relata acerca do sucesso e da boa aceitação da política 
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econômica praticada em vários Estados europeus. 

No teor dos discursos, Duarte Ribeiro de Macedo buscava explicitar as causas e 

motivações no tocante à saída de dinheiro do Reino português, e para isso apontava o 

comércio mantido com outros países. 

 

O Commercio se faz, ou por permutação, ou por compra, e venda, trocando 

fazendas, e fructos, e fazendas, ou pagando a dinheiro. Deste principio 

sabido em Direito, se seguem tres estados de Commercio; primeiro, rico; 

segundo, medíocre; terceiro, pobre. O rico, he quando hum Reino tem mais 

fazendas que dar, de que os outros necessitão, do que tem necessidade de 

receber; porque pelo valor em que excedem as fazendas, e fructos, que dá ás 

que ha de receber, necessariamente recebe dinheiro. O medíocre, he quando 

tem fazendas, e fructos, que dar em igual valor aos que recebe; porque nem 

se empobrece dando dinheiro, nem se enriquece recebendo-o. O pobre, he 

quando necessita de mais fazendas, e fructos, do que tem para dar; porque 

necessariamente paga o excesso do dinheiro. Nós estamos neste terceiro 

estado de Commercio, e esta he a única causa, porque os Estrangeiros tirão o 

dinheiro do Reino [...]. (MACEDO, 1817, p. 9-10). 

 
No trecho supramencionado, denota-se de forma evidente que Duarte Ribeiro de 

Macedo considerava o comércio como a única ou a principal motivação da constante saída de 

recursos financeiros de Portugal, e vai mais além ao situar o Reino português como um estado 

de comércio pobre. De outro modo, é perceptível que o problema econômico em debate gira 

em torno da balança comercial do reino, tema que será pauta não somente em fins do século 

XVII, mas também ao longo de todo o século XVIII e sua viragem para o século XIX. 

Ademais, se nos reportarmos a conjuntura literária econômica mercantilista que 

emerge em fins do século XVI e se prolonga até meados do século XVIII, faz-se comum a 

incidência dos problemas econômicos de caráter mais significativo, como a questão da  

balança comercial, do efetivo populacional, do desenvolvimento manufatureiro, do regime 

monopolista e da concessão de privilégios, dos sistemas exclusivistas, etc., questões pelas 

quais estiveram presentes ao longo do pensamento econômico português. (CARDOSO, 2001, 

p. 27). 

Ressalta-se, portanto, que o apontamento da saída de dinheiro do Reino como a causa 

do déficit econômico já se alastra desde os pensadores econômicos do século XVI, através dos 

escritos de Garcia de Rezende, Gil Vicente e João de Barros. No século XVII, destacam-se os 

pensamentos de Dom Francisco Manuel de Melo, Manuel Severim de Faria e Duarte   Ribeiro 

de Macedo. (MACEDO, 1982, p. 111). E para o século XVIII, tais linhas de pensamento 

ainda irão estar presentes, cujas influências se farão notar por intermédio das políticas 

econômicas adotadas pelos homens da governação lusitana. 
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Entretanto, no âmbito das relações comerciais, encontramos a participação 

significativa dos ingleses e em menor proporção dos franceses no comércio com Portugal, 

ainda em fins do século XVII, especialmente no que diz respeito ao fornecimento de gêneros 

têxteis para o reino. Nos discursos de Duarte Ribeiro de Macedo identificamos com 

frequência os relatos da relação comercial estabelecida com os ingleses e franceses, conforme 

passagem que segue: 

 
Os Inglezes só em tres generos, baetas, pannos, e meas de seda, e lã, 

deixando outros de menos conta, méttem no Reino huma soma inestimavel. 

Só em meas de seda, me disse hum Inglez prático, que gastava Portugal 

oitenta mil pares, que a quatro cruzados cada, fazem trezentos e vinte mil 

cruzados. [...] Os Francezes méttem grande número de tafetás, estoffos de 

seda, e lã. (MACEDO, 1817, p. 11-12). 

 

No caso dos franceses, Duarte Ribeiro de Macedo faz menção à ilha de “Samersão” 

situada junto à “Rochella” na França, onde se fabricam “sarges e estamenhas” por 

aproximadamente dez mil pessoas, as quais extraem exclusivamente para vender para  

Portugal na forma de chapéus e fitas de todas as espécies em grandes quantidades. Apesar de 

ser em quantidades menores e talvez de qualidade inferior em termos técnicos, a fabricação 

nacional portuguesa de chapéus, por exemplo, era em boa parte desprezada pela população 

local, dizia-se que “não se chama homem limpo, o que não traz chapéo de França”. Duarte 

Ribeiro de Macedo atribuía tal comportamento à Nobreza e aos Seculares que visavam o luxo 

e tinham a visão errônea em relação às coisas estrangeiras ao passo de desprezar as naturais  

do reino. Até mesmo os religiosos se serviam de todos os “sarges, e pannos de Fábricas 

Estrangeiras”. (MACEDO, 1817, p. 12-16). 

Logo, evidencia-se a carência de manufaturas têxteis no reino português capazes de 

atender a demanda nacional em grande escala, não restando outra alternativa a não ser 

importar. Por outro lado, também prevalecia a questão cultural como algo prejudicial ao 

desenvolvimento de manufaturas nacionais, uma vez que a “moda” da época se reportava aos 

gostos pelos têxteis e derivados dos grandes centros produtores europeus. É por óbvio, que 

não somente o aspecto cultural interferia no fomento manufatureiro têxtil em Portugal, eis que 

a questão técnica era outro impeditivo, tendo em vista a falta de profissionais técnicos 

capacitados para operar tais manufaturas de fino trato. 

Por mais que se buscasse fomentar as manufaturas no reino, “as linhas de intervenção 

pública na economia pouco pediam o financiamento ou a ingerência direta do Estado na 

indústria”. Consoante com os discursos de Duarte Ribeiro de Macedo, o 3º Conde da Ericeira, 
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secretário de Estado entre 1675 a 1690, buscou concretizar uma política de incentivo à 

indústria, de modo a observar subsetores como as “sedas, vidros, ferrarias e têxteis de lã”, 

porém não se esforçou em multiplicar tais estabelecimentos sob a égide administrativa do 

Estado português. Em outras palavras, o respaldo financeiro para a promoção econômica 

deveria partir dos capitais privados, que por sua vez, “aguardavam a intervenção do Estado 

para a defesa de exclusivos no mercado interno através de alvarás que davam a designação de 

“reais fábricas” às unidades transformadoras criadas”. (COSTA; LAINS; MIRANDA, 2014, 

p. 183). 

A ideia dessa política econômica consistia, efetivamente, na iniciativa do Estado em 

promover a captação de recursos financeiros de ordem privada para que tais investidores 

fundassem os estabelecimentos sob o aval público que garantiria apenas a obtenção do lucro 

por intermédio do privilégio monopolista. 

Em meio ao incentivo de fomento manufatureiro seiscentista, assisti-se ao surgimento 

de manufaturas de diferentes segmentos produtores, tais como a indústria de tecelagem da lã 

situada nas regiões de Torre de Moncorvo, Guimarães, Lamego, Pinhel, Porto, Guarda, 

Covilhã, Fundão, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre, Santarém, Minde, Lisboa, Redondo, 

Castelo de Vide, além de abranger outras regiões mais dispersas constituídas de processos de 

fiação caseira que complementavam a capacidade produtiva. As saboarias também tiveram 

espaço no rol manufatureiro, vindo a se instalar em áreas territoriais como Alandroal, Guarda, 

Lamego, Viseu, Porto, Montemor-oVelho, Pombal, Coimbra, Castelo Branco, Resende, 

Alenquer, Lisboa, Almada, Portalegre, Campo Maior, Aviz, etc. Localizadas ao longo do 

território nacional e também em regiões como as supracitadas, destacam-se as ferrarias, 

couros, calçados, armas, construção naval, madeiras, olaria, azulejo, construção civil, sal, 

dentre outros. Ainda, em menor escala, mas de importância significativa para suprir a 

demanda da vestimenta de luxo ao reino, emergem as primeiras manufaturas de sedas, mais 

precisamente nas mediações de Trás-os-Montes. (MACEDO, 1982, p. 25). 

Para a época, o processo de instalação das manufaturas foi realizado de forma 

estratégica, de modo a contemplar localidades em que detivessem tradições oficinais e, que 

fosse possível aproveitar os conhecimentos práticos existentes conciliados com a proximidade 

da matéria prima e as possibilidades de transporte dos produtos. (RODRIGUES; MENDES, 

1999, p. 150). O sistema de manufaturas consistiu em uma modelagem de organização 

inovadora para o setor produtor do período, cuja característica era “definida  pela 

concentração, sob o mesmo tecto e sob a direcção de um mesmo capital, dos operários e das 

diferentes operações ou fases do trabalho”. Além disso, na concepção de Jorge Miguel 
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Pedreira, “este novo modo de produção, entre outras vantagens, permitia a aplicação de 

processos e equipamentos mais sofisticados, que justificavam a chamada de técnicos 

estrangeiros”. (PEDREIRA, 1994, p. 27 e 175-188). 

No que se refere às manufaturas de seda, se faz oportuno enfatizar que tais 

estabelecimentos emergiram em pequenas quantidades em face da complexidade técnica em 

que abrangia, uma vez que, tal procedimento manufatureiro demandava maiores capacidades 

técnicas (máquinas eficientes, mão de obra qualificada, etc.), as quais estavam presentes nos 

grandes centros europeus, especialmente na Inglaterra e França. Talvez isso, em parte, 

justifique-se a opção dos artigos de luxo de seda ser objeto de importação com maior 

frequência. 

Assim, nas últimas décadas do século XVII, visando fomentar a fabricação da seda em 

Portugal e, consequentemente reduzir as importações, o governo português recorre à técnica 

italiana através da vinda de mestres da Itália para ensinar o fabrico das sedas (AZEVEDO, 

1988, p. 407), de modo a constituir uma camada de profissionais especializados em todas as 

etapas do manuseio da seda, tais como a tecelagem, a fiação, a separação da seda crua, a 

tinturaria, dentre outras repartições. 

Logo, não seria o fator preponderante a questão da disponibilidade ou não de recursos 

públicos financeiros a estas iniciativas empresariais, mas sim a capacidade produtiva aliada a 

uma técnica de controle e qualidade capaz de gerar uma oferta condizente à demanda de 

mercado nacional portuguesa, em que a partir de então, se poderiam suprir as importações de 

modo a garantir a permanência de dinheiro no reino, bem como proteger esses segmentos por 

meio da imposição de tarifas aduaneiras. 

Será, pois, através dessa perspectiva e fazendo uso dos meios legais, que Portugal opta 

pela promulgação de leis pragmáticas
2 

com vistas a frear as importações. Essencialmente, se 

tratavam de leis de caráter regulatório dos hábitos de consumo da sociedade portuguesa, que 

em contrapartida, redundaria na tentativa de coibir a aquisição de têxteis estrangeiros. 

Dentre essas promulgações legais, pode-se elencar a lei de 25 de janeiro de 1677, em 

especial o conteúdo de seu artigo 4º, o qual fazia menção de forma clara acerca da proibição 

do uso de objetos têxteis que fossem provenientes dos mercados estrangeiros: “Nenhuma 

pessoa se poderá vestir de pano que não seja fabricado neste reino; como também não poderá 

usar de voltas de rendas, cintos, talins boldriés e chapéus que não sejam feitos nele”. (TOMÁS, 

1819). Porém, “por muitos modos a lei era iludida, e não menos que pelas claras  

                                                      
2
 Nesta época, as leis pragmáticas que dizem respeito ao tema elencado e se destacam correspondem aos anos de 

1677, 1686, 1688, 1690 e 1702. 
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transgressões, por circunstâncias próprias dela”. Ao assumir um caráter suntuário, o seu teor 

proibia apenas a utilização de panos estrangeiros, mas não a sua importação. Desde a 

decretação da pragmática de 1677 até o ano seguinte, não foram identificadas ações de 

repressão na alfândega no que tange ao despacho dos referidos panos; além de que, nessa 

oportunidade se prorrogou a autorização do uso dos panos estrangeiros pelo período de dois 

anos, o que significava a revogação da referida lei pelo mesmo tempo. (AZEVEDO, 1988, p. 

406). 

Contudo, as medidas legislativas pragmáticas não faziam surtir efeitos em razão da 

inexistência de uma base de produção nacional eficaz, de modo a estar preparada para 

compensar os produtos e artefatos que se deixariam de importar. Ademais, o caráter fiscalista 

se encontrava em plano secundário e sem qualquer definição em termos organizacionais, nem 

sequer seria capaz de conter os avanços do contrabando na hipótese de uma proibição efetiva. 

Logo, tais aparatos legais só seriam passíveis de plena execução em caso de contar com uma 

produção nacional em quantidades significativas de tecidos e demais produtos que 

correspondessem às demandas do mercado, ou sequer ao menos confrontar com as 

mercadorias de origem estrangeira. 

Salienta-se, ainda, que “eram frequentes as autorizações especiais concedidas pelo 

Provedor da Alfândega de Lisboa”, baseadas na insuficiência da fabricação de gêneros 

nacionais. (MACEDO, 1982, p. 25). Ora, denota-se claramente a ausência de um aparato 

institucional e estrutural capaz de corresponder aos anseios propostos, ou seja, de que forma 

propor medidas de contenção aos produtos estrangeiros se nem sequer o País dispunha de 

condições estruturais para atender seu mercado interno? São constantes os desencontros 

administrativos dessa ordem. 

Ao evidenciar a ineficiência da pragmática de 1677, a governação portuguesa inaugura 

a pragmática de 9 de Agosto de 1686, pela qual ratificava os dizeres da anterior vedando o  

uso de panos estrangeiros, porém, desta vez se referindo também às fábricas do reino, 

dizendo-as se encontrarem habilitadas a atender  às necessidades dos habitantes.    Entretanto, 

havia outras implicações nessa questão toda, ao que parece existia a preocupação dos 

governantes no modo de trajar da população, estavam mais preocupados em estabelecer um 

modo de vestimenta distinto das elites, visando fixar padrões hierárquicos de se vestir em 

decorrência da condição social, do que precisamente conter a entrada de têxteis estrangeiros. 

(AZEVEDO, 1988, p. 406-409). 

Por intermédio das leis pragmáticas, evidencia-se a formulação de uma política de 

nacionalismo econômico que se inaugurava diante do cenário luso em epígrafe  
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caracterizadora do final do século XVII, e que também se constituirá através de outros 

formatos ao longo do século XVIII. Em suma, eram decisões oriundas do monarca 

instrumentalizadas sob a forma de leis, as quais objetivavam estabelecer limites ao uso de 

produtos luxuosos de modo a conter a saída de recursos financeiros do reino contribuindo  

com o saldo da balança comercial, bem como sustentar os pilares de uma política  

protecionista às fábricas e manufaturas nacionais. 

A exemplo disso, e dada a relevância do que até aqui se esboçou, faz-se oportuno 

transcrever uma passagem que retrata a formulação da política fabril portuguesa em fins do 

século XVII, a qual ficou a cargo dos cuidados do Conde da Ericeira. 

 

 
A primeira fabrica que se deve cuidar he a dos pannos procurando 

estabelece la naquella parte do Reino onde as houve e ha de hoje, solicitando 

pessoas que entrem neste negócio fazendo com ellas contratos favoráveis e 

concedendo se lhes privilegios e mercês, ordenando se que na Alfândega se 

não despachem panos grossos de fora do Reino porque aos estrangeiros so 

lhe he permitido introduzir os finos, e depois de estabelecidas as fabricas se 

podem tambem prohibir estes. 

O mesmo cuidado se pode por tambem na fabrica das baetas; e 

prohibirem as de fora, porque estes dous generos panos e baetas são os que 

tem maior consumo. [...] 

Sobre as fabricas de seda pode haver mais dificuldade, porque se 

entende que no Reino não há a que baste, e se deve considerar se será 

conveniente tornar se a intentar a cultura das amoreiras mandando as plantas 

S. Magestade à custa da sua fazenda ou das rendas dos Conselhos. 

A fabrica de chapeos, meas, e fitas se deve tambem renovar 

procurando se de fora artifices que fabriquem estes generos com tal 

brevidade que se possa uzar delles ainda que sejão mais caros. 

Devem-se prohibir às mulheres os mantos de seda de fora premetindo 

se lhes só os de Sarja, e de Lamego. 

A fabrica de vidro, e papel estão principiadas, e pondo se cuidado se 

poderão estabelecer de modo que se escuzem estes generos de fora. 

O nosso pano de linho tambem se deve procurar melhorá-lo de modo 

que se possa uzar delle como de Holanda e Bretanha, porque no primeiro 

destes dous Paízes tenho noticia que o linho vem fiado de Alemanha, e ali se 

beneficia, e poem na perfeição que vemos, e parece que se ao nosso linho se 

fizer o mesmo beneficio podera ter a mesma bondade. 

Deve se cuidar que generos se devem prohibir totalmente para que não 

venhão de fora, sendo o primeiro que Lembra, os sapatos, e outros que ou  

são escuzados, ou se fabricão entre nos tambem como pelos estrangeiros. 

Deve se encarregar o cuidado das fabricas a um dos vedores da 

fazenda, se he que já não esta aplicado a algum deles. 

[...] Deve se prohibir todo o ouro e prata nos vestidos [...]. 
O cuidado de melhorar [...] na navegação de alguns rios, na 

conservação dos portos e barras, [...] e augmento da agricultura, concerto de 

caminhos e pontes, que todas estas couzas tem sua travação, e dependencia 

huma das outras, e todas conduzem para o bem publico. (DIAS, 1955, p. 67- 

68). 
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Evidencia-se, inicialmente, a preocupação do segmento das fábricas de panos, em 

especial dos grossos, o que se denota a carência desse produto no Reino, bem como da 

necessidade de ampliação da mão de obra. Para que tal propositura surta seus efeitos, 

sugerem-se incentivos com a garantia de contratos favoráveis a quem adentrar nesse ramo 

produtivo, além da proposição de privilégios e mercês. Ademais, torna-se evidente a intenção 

de Portugal em se consagrar autossuficiente nesta especificidade produtiva quando delega 

funções à alfândega de bloquear qualquer saída do gênero dos limítrofes territoriais do reino. 

De outro modo, para a alfândega apenas se admitia a entrada de tecidos finos pelo fato de o 

mercado fabricante português não ter estrutura suficiente para atender a demanda da 

população, entretanto, sob a ressalva de banimento dessa admissão logo que seja possível 

garantir tal produção no reino. 

No referido documento, aponta-se que o uso de baetas e panos no reino está entre os 

gêneros mais consumidos, por isso a política econômica opta pela contenção da entrada  

desses produtos. Com tal medida, garante-se a circulação da economia interna e 

consequentemente a permanência dos recursos financeiros no reino, além de fomentar ainda 

mais o segmento produtivo. 

No tocante à fabricação da seda, identifica-se novamente a sua especificidade em 

relação aos demais gêneros. Demonstra-se a sua insuficiência em termos produtivos, em que 

dentre as causas se apontam para a falta de matéria prima, as amoreiras. Salienta-se que esse 

aspecto se alastrará para o século XVIII, em especial durante a gestão pombalina, que tratará 

da questão da plantação de amoreiras com maior afinco, a fim de fomentar o segmento da  

seda no reino lusitano. 

Em relação à fabricação de chapéus, meias e fitas, é possível detectar a carência de 

mão de obra especializada para lhes operar, admitindo-se mesmo em circunstância do 

encarecimento financeiro do produto, pois o que parece estar em jogo é a constituição deste 

ramo produtivo no País a qualquer preço, afinal, tão logo em funcionamento pleno este 

segmento seria possível a desvinculação dos fornecedores externos. 

A inserção e aperfeiçoamento das fábricas de vidro, papel e linho também se fazem 

prioridades, ambas com a ressalva de se desenvolverem para posteriormente negar a entrada 

desses gêneros por estrangeiros. A economia de metais preciosos como o ouro e prata 

empregados nas peças de vestuário também aparece como uma das prioridades, proibindo-se a 

sua aplicação na confecção de vestidos dali para frente. 

De todas as medidas esboçadas, senão uma das mais importantes foi a que enfatizou a 

necessidade da manutenção das estruturas viárias e de escoamento do comércio, como rios, 
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portos, barras e pontes, bem como, o aumento das atividades agrícolas nas dependências do 

reino. Salienta-se, que o quesito mobilidade era um dos grandes problemas do 

desenvolvimento do comércio interno português, eis que Dom Luís da Cunha irá apontar em 

seu Testamento Político durante a primeira metade do século XVIII. (CUNHA, 1976). 

Logo, podemos considerar na perspectiva das medidas econômicas propostas, que a 

maior necessidade e/ou empecilho no Reino estava precisamente localizada na falta de artigos 

nacionais para a compensação interna de consumo. Contudo, havia posicionamentos  

contrários a esta perspectiva, especialmente dos adversários políticos de Dom Luís de 

Meneses (3º Conde da Ericeira), os quais apesar de não desprezar a carência dos produtos 

nacionais, consideravam falhas “nos compromissos assumidos pelos tratadores  e na recusa 

que os estrangeiros fariam aos produtos portugueses de exportação”. Estes opositores tinham  

a preocupação, sobretudo, da situação em que ficaria o açúcar brasileiro, no plano 

concorrencial de preços com outros açúcares como o dos Barbados e demais colônias sob os 

domínios franceses e ingleses. Pois para eles, “para vender era portanto necessário compensar 

os mercadores estrangeiros com lucros acessórios”, sendo que tais lucros eram supridos pela 

venda de manufaturas estrangeiras em Portugal. (MACEDO, 1982, P. 29). 

Assim, a política de fomento fabril portuguesa se encontrava diante da dependência do 

risco da queda das vendas do açúcar brasileiro, que seguramente poderia tecer reflexos 

negativos sobre a balança comercial. Diante de tal situação, ao Conde da Ericeira caberia de 

buscar a abertura de novos mercados externos europeus para os produtos portugueses, 

conforme se elucida a partir da carta escrita em 25 de Julho de 1680 (BNP, Carta de 25 de 

Julho de 1680) a Duarte Ribeiro de Macedo, que se encontrava na França, solicitando-lhe 

providências acerca da possibilidade de por lá encontrar meios de inserir os gêneros 

manufaturados portugueses. 

Do mesmo modo, um pouco antes, em 1678 o Conde da Ericeira escrevia a Duarte 

Ribeiro de Macedo retratando acerca do cenário industrial lusitano, eis que descreve 

essencialmente as dificuldades no que se concerne à instalação das manufaturas no Reino, 

pois a oposição estrangeira com apoio de alguns portugueses que, por óbvio auferiam 

benefícios com tais negócios, diziam que as referidas manufaturas não teriam condições de  

dar destino comercial aos seus gêneros que produziriam, conforme trecho parcialmente 

reproduzido: “Vamos triunfando das nossas manufacturas com admiraveis progressos. 

Opuzeram-se os Estrangeiros ajudados dos Naturaes, e quizeram com capa de zelo 

persuadir-nos a que introduzidas as Manufacturas não haviam de ter sahida os Nossos 

Generos”. No mesmo documento, o Conde da Ericeira ainda relata a respeito das dificuldades 
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para a obtenção da autorização das manufaturas pela Corte, onde descreve que todo o  

processo levou em torno de um mês para se consumar favoravelmente: “[...] fiz hu Papel que 

vai a Copia, foi a propozição muito a gosto de Sua Alteza; mandou propo-lo em uma Junta 

dos mayores Ministros da Corte, pediram tempo alguns para consirar”; e continua 

explicitando que: “[...] depois de hum mez de dilação deu hum Papel tão bem feito que 

fazendo-se a ultima Conferencia sabado passado sahiram com grandes encarecimentos 

aprovadas as Manufacturas, e avaliadas pelo unico remedio do Reino [...]”. (BNP, Carta de  

6 de Setembro de 1678). 

Mesmo diante de tal vitória na Corte, e com a obtenção de carta branca para o fomento 

de tal empreendimento, o Conde da Ericeira tinha conhecimento dos riscos inerentes da 

instalação das manufaturas no Reino, tanto que ainda em 1678 escreve novamente a Duarte 

Ribeiro de Macedo esboçando as suas preocupações com o reflexo de tal medida no 

desempenho da Alfândega, haja vista que havia rumores pela Corte sobre os riscos da queda 

do rendimento alfandegário.  (AHU, Carta de 24 de Outubro de 1678). 

Logo, tais implicações se constituíam em perigosos obstáculos de natureza fiscal e 

comercial para os empreendedores mercantilistas que se propunham a estruturar e desenvolver 

manufaturas no Reino, especialmente as de tecidos de lã, seda, vidro e ferro. (MACEDO, 

1982, p. 30). 

Na visão do historiador português Jorge Borges de Macedo (1982, p. 30), dentre os 

problemas da implantação do sistema manufatureiro em Portugal do século XVII, o mais 

aparente era a captação de recursos de ordem financeira, o próprio assevera ainda que: 

 

 
as dificuldades monetárias de pagamento e a carência de grupos sociais 

apetrechados  para  estes  novos  empreendimentos  tiveram  um   

importantepapel restritivo. As disponibilidades monetárias de mercadores e 

casas nobres estavam ocupadas no tráfego comercial e não parece que os 

recursos financeiros dos seus auxiliares na montagem das manufacturas 

fossem tão folgados que dispensassem o auxílio do Estado. Pelo contrário, o 

auxílio financeiro da realeza era considerado indispensável, mas não 

suficiente. 

 

 
Os esforços do Conde da Ericeira eram constantes na tentativa de garantir o pleno 

desenvolvimento do sistema manufatureiro, tanto que é possível evidenciar através de uma 

carta de 1679, remetida ao Santo Ofício onde solicita a liberação de fundos monetários dos 

cofres públicos para os melhoramentos da atividade. Neste documento são descritas algumas 

características do fomento manufatureiro português seiscentista, as quais são esboçadas de 
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forma a justificar as motivações para o pedido de recursos financeiros. 

 

 
“Das Manufacturas posso segurar que parece que Deus quer que ellas se 

estabeleçam neste Reino, porque não he crivel a multidão de dificuldades 

que se tem vencido. A perfeição das Baetas, e Sarjas da Covilhã tem  

chegado ao ultimo ponto, não havendo Pessoa alguma que o não confesse, 

estando já tão independentes dos Inglezes os nossos Mestres Portugueses, 

que tudo o que se obra he pelas suas mãos; a Sarja não chega a 14 vinteis, e a 

Baeta não passa de 450 rs. O numero dos Theares vai crescendo e só falta 

para chegarem a mayor parte dos necessarios, virem alguns Tintes de 

Inglaterra. Para Estremoz passei os Inglezes para ver se podemos levantar 

segunda Fabrica. Enxarcias, e Lonas he matéria já corrente: Ferro está 

contratado com grandes esperanças de se conseguir um grande negocio. 

Ducló vai vento em poupa na perfeição de Brocados, Sedas, e Meas de fitas; 

mas como esta materia por ser de tanto pezo pede mayor aplicação dei em 

hum arbitrio admiravel, que oje julgo por quazi conseguido se mo divertir 

algum dos zelosos que tantas vezes me tem mortificado, e he aplicado todos 

os Cabedaes das Cazas dos Prezos do Santo Officio, que se haviam dado 

Administradores, em beneficio da Republica, ao emprego de tantos Theares, 

quantos bastam para se fabricarem nelles todas as Sedas necessarias  do 

Reino. Tenho alcançado não só o Beneplacito, a intercessão do Santo Officio 

que S. A. se conforme com esta opinião. Bem se pode ver donde bota esta 

Maquina”. (AHU, Carta de 1º de Março de 1679). 

 

 
O teor do documento revela uma posição muito otimista do Conde da Ericeira, que em 

alguns casos transparece a ideia de certo “exagero”, uma vez que as condições de ordem 

econômica do Reino não eram das mais prósperas para o período. 

 

2. O projeto de instalação da Fábrica de Sedas em Lisboa 

 

Foi, efetivamente, nesta época do século XVII que se estabelece a primeira tentativa 

em estabelecer uma fábrica de sedas no Reino, por meio da concessão exclusiva do Estado 

português ao francês Rolando Duclos e seus herdeiros no tocante a fabricação da seda. No 

contrato datado de 5 de Dezembro de 1677 que vai assinado pelo Conde da Ericeira, 

estendem-se oito cláusulas contratuais acerca do funcionamento da fábrica. No texto inicial é 

declarada a concessão exclusiva e vitalícia para Rolando Duclos e seus herdeiros, bem como o 

fornecimento de um empréstimo pelo Estado da quantia de vinte mil cruzados e mais dois mil 

cruzados a título de ajuda de custo, na condição de que no período máximo de um ano Duclos 

deveria adquirir e por em pleno funcionamento cinquenta teares de fitas e outras espécies de 

sedas, além de ter de reaver toda a quantia recebida ao final de seis anos contados a partir da 

celebração do presente contrato. (MACEDO, 1982, p. 251-253). 
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Dentre as condições celebradas ficou estabelecida a isenção por seis anos da fábrica 

perante a Alfândega de Lisboa, assim como as matérias primas para a fábrica provenientes de 

outras partes da Europa. Também foi proibida a saída de sedas para os domínios dos “Reynos 

da Castella”, com ordens expressas aos oficiais da alfândega para não procederem ao 

despacho sob pena de suspensão de seus ofícios. Tais medidas proibitivas foram estendidas a 

possíveis contrabandistas e/ou atravessadores, os quais ficariam condicionados às penas da lei 

em caso de descumprimento. De outro modo, ficaria a cargo dos Corregedores das comarcas a 

desenvolver e garantir o cultivo das amoreiras nas regiões que abrigam sítios e fazendas, bem 

como estimular a criação do bicho da seda para os povos que habitantes daquelas localidades 

como fonte de renda e ocupação, o que em contrapartida iria reduzir a aquisição dessa matéria 

junto aos demais reinos europeus. (MACEDO, 1982, p. 251-253). 

No plano administrativo da referida fábrica, fixou-se a condição via Alvará para que o 

licenciado Bartholomeu Alves Correya ocupasse o cargo de Juiz Conservador da dita fábrica, 

na função de contribuir para o crescimento do negócio e efetuar a cobrança de dívidas. A este 

licenciado ficariam todos os oficiais da fábrica devidamente subordinados. Também lhe foi 

delegada a autonomia de mandar vir da Itália o sabão duro necessário e utilizado para a 

lavagem das sedas. (MACEDO, 1982, p. 251-253). 

Através deste mecanismo organizacional promovido pela política econômica 

portuguesa em fins dos seiscentos, denota-se a sua intenção em estabelecer padrões de 

organização da produção interna por meio de uma instituição fabril, de modo a fortalecer a  

sua capacidade de concorrência com a indústria estrangeira. A concessão da exploração das 

manufaturas a particulares estrangeiros tinha se tornado uma medida conveniente, já que o 

Estado português não dispunha de aparato técnico para a sua implementação, em especial na 

fabricação da seda que demandava maiores cuidados especializados. 

Entretanto, o projeto da fábrica de sedas de Duclos não saiu do papel, fazendo com  

que todo o planejamento e esforços medidos fossem perdidos. Se a mencionada fábrica 

estivesse em funcionamento conforme previsto, teria cinquenta teares em atividade que 

demandaria mais de mil pessoas envolvidas na produção da seda. (MACEDO, 1982, p. 37). 

Além de produzir em nível nacional e competir diretamente com os fornecedores estrangeiros, 

a fábrica proporcionaria trabalho para a manutenção de muitas famílias, pois a ociosidade era 

significativa de modo a colaborar com o recuo econômico e social do País. 

Por outro lado, “os privilégios pedidos ao Conde da Ericeira eram sobretudo fiscais”, 

fator pelo qual onerava os cofres públicos, uma vez que o Portugal era alvo de inúmeras 

especulações acerca da instalação de manufaturas no Reino, que dentre as quais propunham 
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formas que revelavam a ausência de realismo. (MACEDO, 1982, p. 37). Isso se dava 

especialmente por estrangeiros que eram detentores das técnicas de fabricação, os quais 

usavam deste trunfo para barganhar. 

Assim, no caso da manufatura de sedas, o Conde da Ericeira persistia na ideia de sua 

implementação, pois tinha noção de sua importância para o reino português, tanto que desde 

1680 (BNP, Carta de 6 de Julho de 1680) se encontrava em negociação com Bento Vourlat 

Duclos, possível familiar de Rolando Duclos. Passados sete anos da primeira tentativa de 

negociação sem efeitos anteriormente firmada com Rolando Duclos, o Conde da Ericeira 

pactua com Bento Duclos a instalação da dita fábrica de sedas em contrato datado em 3 de 

Novembro de 1683. (MACEDO, 1982, p. 253-255). Desta vez tal negociação foi bastante 

minuciosa, eis que na negociação ficou convencionado que não haveria nenhum auxílio 

financeiro por parte de Portugal na montagem do negócio, e que tudo que envolvesse a fábrica 

deveria correr por conta do próprio Bento Duclos. Talvez esta medida tenha sido tomada em 

face do fracasso das negociações com Rolando Duclos, já que na oportunidade se havia sido 

concedida ajuda de custo ao mesmo para a estruturação, cuja origem era dos cofres públicos 

do Reino português. 

No contrato supracitado, cujo tempo de vigência fora fixado em dez anos, incidiram 

diversas condições, sendo que a maior carga de responsabilidade cabia diretamente ao francês 

Bento Duclos. Dentre as condições estabelecidas, o mesmo ficou incumbido de fabricar com 

seu custeio financeiro uma calandra nos mesmos moldes franceses, peça de maquinário pela 

qual seria indispensável para a feitura de obras com qualidade. Também ficou ao seu encargo 

a montagem de um engenho “para dar lustro a seda crua que sahindo do tinte será mais firme  

e fará mais obra”. E ainda, a estruturação de outros engenhos “para os lustros dos tafetás e 

telas ao modo que se fabricão em França e Veneza porque só estes são os lustres que dão galla 

a toda a seda que se fabrica”. (MACEDO, 1982, p. 253-255). 

Em relação à mão de obra para a fábrica, Bento Duclos ficou condicionado a trazer um 

tintureiro estrangeiro de sua confiança e outros oficiais necessários, sendo que as despesas 

com o transporte dos mesmos deveriam correr por sua própria conta, além da condição de que 

esta mão de obra deveria se ocupar na laboração em dez teares. Os referidos oficiais deveriam 

ainda, adotar anualmente na condição de aprendizes quatro meninos órfãos na idade entre 

nove e dez anos para lhes ensinar a arte de tecer em seda, de modo a incorporá-los à fábrica  

no período médio de um ano. Para isso, ficava assegurado que durante a vigência do contrato 

concedido ninguém poderia retirar estes jovens das casas dos oficiais até que se concluíssem 

os ensinamentos necessários e as conseguintes obrigações. (MACEDO, 1982, p. 253-255). 
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Nesse sentido, a política econômica no viés manufatureiro arquitetada pelo Conde da 

Ericeira demonstra a intenção de formar jovens portugueses especializados em laborar com a 

fabricação da seda, de modo a trazer esta técnica para o âmbito nacional e, aos poucos, ir se 

desvinculando das intervenções estrangeiras. De outra feita, evidencia-se que a estrutura 

proposta de ensinamento se remete a ideia de corporação de ofício, medida pela qual foi 

aderida em grande parte das manufaturas do Reino. 

Em diversas partes do contrato firmado com Bento Duclos ficava evidente a menção 

de que os custos com a montagem da fábrica deveriam correr sob a sua responsabilidade, mas 

havia algumas exceções em que o Reino se dispunha a colaborar, como por exemplo, o 

fornecimento de pedras, madeiras e ferro, além de uma casa com tamanho suficiente para 

abranger o engenho com dez teares. Entretanto, na condição de que ninguém poderia fabricar 

outras calandras ou engenhos para dar o lustre às sedas e telas, sob a pena de multa pecuniária 

de cem moedas de ouro divididas parcialmente para a Fazenda do Reino, para o Hospital Real 

de todos os Santos e também para Duclos. (MACEDO, 1982, p. 253-255). Esta medida de 

imposição de multa visava assegurar ou ao menos coibir a fabricação por outros de fora da 

fábrica, de modo a garantir a exclusividade neste segmento produtivo. 

No plano administrativo da fábrica ficaria a cargo do próprio Duclos a escolha dos 

administradores, bem como a elaboração de estatutos e normas nos mesmos moldes das 

fábricas da França, Gênova, Veneza e Florença, para que posteriormente fossem remetidas à 

Junta das manufaturas, a qual se encarregaria de registrar o regimento dos modos de 

fabricação em termos de largura e qualidade dos panos de seda. (MACEDO, 1982, p. 253-

255). Com esta medida se visava estabelecer um critério de padronização das fazendas de  

seda perante os fabricantes da fábrica, a fim de evitar desproporções. 

Assim, a negociação com Bento Duclos começava a ganhar formato de concretização, 

pois a maioria das condições já havia sido discutida. A etapa final elencou a contrapartida do 

Reino pelo serviço que seria prestado, cuja atribuição seria o fornecimento de vinte e quatro 

mil réis por cada mês durante os dez anos de vigência do contrato, desde que o mesmo 

colocasse o negócio em funcionamento no período médio de um ano, sob a pena de nulidade 

total do contrato avençado. (MACEDO, 1982, p. 253-255). 

Mas os projetos do Conde da Ericeira não se restringiam apenas ao fabrico da seda, o 

qual era inspirado na técnica de origem italiana e francesa, eis que também estavam em pauta 

diversos segmentos manufatureiros como os tecidos de lã, do vidro com a contratação de 

artífices venezianos, e do ferro que também seria fomentado a partir da técnica italiana e 

francesa. (BNP, Coleção Pombalina, Códice 122). 
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Quando do falecimento do 3º Conde da Ericeira em 1690, evidencia-se certa 

descontinuidade das políticas de fomento manufatureiro, pois as manufaturas que foram 

devidamente instaladas no Reino neste período se constituíam em exceções no conjunto 

produtor português, tanto em fins do século XVII como na viragem para o século XVIII. 

Logo, a oficina e o trabalho caseiro permaneceram como base da atividade industrial 

portuguesa. É por óbvio, que se deve considerar os aspectos de ordem externa que 

contracenavam nesta época, como a alta do preço do açúcar, da produção vinícola e a 

descoberta do ouro brasileiro, cujos ensejaram em maiores dificuldades para o 

desenvolvimento interno manufatureiro em Portugal. (MACEDO, 1982, p. 42). 

Em suma, vivencia-se a resistência dos meios de produção a base de oficinas, afinal,  

na viragem para o século XVIII, Portugal ainda não possuía subsídios necessários para a 

implementação de uma política manufatureira que redundaria em um pleno e efetivo fomento 

industrial. Entretanto, não se pode negar a importância da política econômica durante o 

período do Conde da Ericeira, o qual em parceria intelectual com homens como Duarte 

Ribeiro de Macedo e outros, inaugura um novo rumo econômico para a nação lusitana, dada a 

complexidade da época de Antigo Regime. 

De outro modo, Portugal não conseguia acompanhar mercados estrangeiros como a 

Inglaterra, por exemplo, cujo desenvolvimento industrial cada vez mais assumia a identidade 

hegemônica no contexto do comércio internacional. Buscava-se coibir fazendo uso dos 

mecanismos  existentes,  para  que  o  comércio  estrangeiro  penetrasse  em  solo  lusitano em 

menor escala, e somente assim se tornaria possível garantir um desenvolvimento interino 

razoável, com vistas a fomentar a circulação do mercado interno, e logo a permanência das 

riquezas no País. 

 

Considerações Finais 

 

 

Ao longo da proposta deste trabalho, buscamos elencar as principais etapas da 

formulação da política econômica manufatureira projetada pelo 3º Conde da Ericeira. 

Identificamos seu esforço em inserir o sistema manufatureiro em Portugal, pois esta era a 

tendência dos modos de produção por todo o continente europeu. A parceria com letrados da 

época como Duarte Ribeiro de Macedo foi de suma importância para que o projeto 

manufatureiro prosperasse, eis que o mesmo ocupava o posto de diplomata português em  

Paris e tinha conhecimento de perto do que se passava nos grandes centros de produção 

europeia, que na ocasião se tinha a Inglaterra e França como potências econômicas. 
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Verificamos ainda, a atenção especial dada a alguns setores de produção, como o 

incentivo promovido em prol dos têxteis, nomeadamente da fabricação de tecidos de seda, que 

representava o luxo da época. O segmento têxtil era um dos mais importantes do conjunto 

fabril, eis que para Portugal, os têxteis eram os principais produtos que causavam impacto 

negativo na balança comercial portuguesa, e por isso, vivenciamos a preocupação do  3º 

Conde da Ericeira em promover este segmento no País. 

Entretanto, são perceptíveis diversos pontos de fragilidade desta política, talvez pelo 

fato de ser pioneira em Portugal. A resistência interna foi uma das grandes vilãs, uma vez que 

os negociantes instalados por Lisboa eram contrários ao fomento manufatureiro, pois como se 

sabe, o sistema atrapalharia a lucratividade de seus negócios. As medidas de proibição da 

entrada de produtos estrangeiros nas alfândegas também teceram impactos negativos na 

arrecadação de impostos para o reino. 

Mas, portanto, o ponto fulcral desta política econômica se encontra na herança deixada 

para Portugal, eis que as medidas empregadas ao longo da gestão do 3º Conde da Ericeira 

inspiraram as administrações vindouras do século seguinte. Exemplo disto, porém mais 

aparelhado em face de um novo contexto histórico, temos o projeto da indústria promovido 

pela política de Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal, a partir da 

década de 1750, cujos resultados foram bastante promissores para o desenvolvimento 

econômico de Portugal. 
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A PRIMEIRA VIAGEM DE VASCO DA GAMA ÀS ÍNDIAS 

 

 

Ana Flávia Crispim Lima
3

 

 

 
Resumo: Com a queda dos bens produzidos na zona rural no século XV, o mercado interno 

europeu passou por sérias complicações econômicas. Para evitar gastos com negociações de 

mercadorias vindas do Oriente, os europeus precisavam procurar rotas alternativas para 

encontrar o caminho até as Índias. Esta pesquisa reúne algumas reflexões acerca da primeira 

expedição de Vasco da Gama, durante o reinado do rei Manuel I de Portugal, onde os 

portugueses chegaram à Calicute em 1498. Especificamente, apresentaremos uma análise do 

“Diário de Viagem de Vasco da Gama”, que foi escrito por Álvaro Velho que estava a bordo 

da navegação. Este feito foi importante para Portugal conseguir criar uma nova rota  

comercial. 

 

Palavras-chave: Expansão Marítima; Vasco da Gama; Álvaro Velho. 

 

 

Introdução 
 
 

 

O sucesso da empreitada de Vasco da Gama havia transformado Lisboa da cidade à 

margem do mundo em um centro comercial que rivalizava com os mais ricos entrepostos do 

Oriente. No Diário de Bordo, provavelmente descrito por um navegante, chamado Álvaro 

Velho, podemos notar a abordagem da principal conquista marítima dos portugueses: a 

chegada da expedição de Vasco da Gama à Índia, em 1498. Este documento nos permite 

observar a importância de sua primeira navegação para a produção do conhecimento 

científico, a fim do aperfeiçoamento das viagens, tornando as rotas oceânicas mais rápidas, 

seguras, eficientes e lucrativas. Para Santos e Silva (1999:11) a viagem de Vasco da Gama  

não abriu somente o caminho às Índias, mas contribuiu com o aumento da República Cristã e 

para a formação da Europa. Analisaremos o panorama europeu, e o contexto que vai levar o 

rei Manuel I a incentivar as expedições marítimas às Índias, tentando mostrar quem era Vasco 

da Gama. Irei também descrever alguns pontos do trajeto da sua primeira navegação, 

expondo, ao final, quais foram as repercussões desta primeira expedição para as outras 

realizadas por Vasco da Gama. 
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Panorama Europeu 

 

 

A partir do século X o Mundo Medieval começava a transformar-se com melhorias na 

produção agrícola, como o uso da charrua, a adoção do sistema trienal de cultivo, dentre 

outros aperfeiçoamentos. Estes fizeram a produção de alimentos aumentar, contribuindo para 

o crescimento demográfico e a expansão das cidades pela Europa. 

A burguesia, grupo social que se dedicava às atividades artesanais, bancárias e 

comerciais, passou aos poucos, a confrontar a nobreza feudal. A crise que assolou a Europa 

Ocidental, nos séculos XIV e XV vem acompanhada do espírito da modernidade que  

começou a rondar a cabeça do homem europeu gerando modificações econômicas, sociais e 

religiosas. O regime feudal passou a sofrer fortes pressões que o modificaram, e muitas de 

suas estruturas entraram em colapso. No plano social, rebeliões camponesas surgiram em 

função da superexploração do trabalho, praticada pelos senhores, principalmente após a 

ocorrência da Peste Negra. 

Embora as Cruzadas tivessem terminado no final do século XIII, os exércitos não 

foram desmobilizados. Assim, as disputas e guerras no Ocidente prosseguiram até meados do 

século XIV. Alguns exemplos desses conflitos foram a Guerra de Reconquista na Península 

Ibérica, e a Guerra dos Cem Anos. 

 

O Sonho Lusitano 

 

 

Um dos principais idealizadores da expansão para às Índias foi D. Henrique, que entre 

1419 a 1460, começou seu projeto sob orientação de seu pai, D. João I. Interrompido por sua 

morte, o príncipe João II (1455-1495), chamado “O Príncipe Perfeito” assume o trono, sendo 

encarregado pelo pai, Afonso V, a dar continuidade ao projeto dos descobrimentos marítimos 

portugueses. 

Ao assumir o trono em 1481, com o nome de D. João II, passou a obter por bula papal, 

o monopólio da navegação e do comércio com todas as terras localizadas ao sul das Canárias, 

que pertenciam a Espanha. Dentre suas buscas, obteve grandes avanços, como nas expedições 

de Bartolomeu Dias e Pero de Alenquer, mas também fracassos, como a falsa descoberta de 

Diogo Cão. Em 1487, D. João II articulou uma estratégia em duas frentes para tentar não 

apenas chegar à terra das especiarias, mas também estabelecer contato com o lendário reino  

do Preste João. Ele designou Afonso Paiva e Pero de Covilhã para essa tarefa. Durante a 
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viagem, Afonso Paiva morreu, e Covilhã só conseguiu chegar à Etiópia, seis anos após partir 

de Portugal, onde foi recebido pelo monarca Negus Alexandre. 

Covilhã era muito útil e admirado, por isso o rei não permitiu o seu retorno à Portugal. 

Com isso casou-se com uma nativa e teve muitos filhos. Viveu rico e cercado de luxos, 

morrendo por volta de 1545. Entretanto em 1491 enviou uma carta para o rei D. João II, onde 

em seu relatório deu várias informações sobre como D. João deveria proceder para conseguir 

chegar até a costa de Calicute. Já em 1487, Bartolomeu Dias viajou com alguns marinheiros 

para as expedições no qual conseguiu chegar até o Cabo das Tormentas, que também era o 

Cabo da Boa Esperança, mas após muitas dificuldades, principalmente devido a falta de 

mantimentos, seus poucos tripulantes pediram pelo retorno, e após muita relutância, decidiu 

voltar. (Sanceau, 2013:50-51) Mesmo retornando, Dias trouxe avanços para a empreitada,  

pois conseguiu superar o trajeto de Diogo Cão, contribuindo para a futura expedição de Vasco 

da Gama. 

Em 1493 Colombo estava voltando da sua primeira viagem para o Ocidente, onde 

segundo ele, o reino das especiarias ficava a apenas 36 dias de navegação ao oeste das ilhas 

Canárias. Cerca de um ano e três meses mais tarde, ainda em clima de conflito entre Espanha 

e Portugal, se reúnem na cidade de Tordesilhas, no norte da Espanha, para firmarem um 

Tratado,  onde  repartiram  o  mundo  entre  si.  Sob  uma  estratégia  territorial  (Tratado     de 

Tordesilhas), Portugal conseguiu obter a soberania sobre todas as terras localizadas a 370 

léguas que ficassem ao oeste do arquipélago do Cabo Verde. E a partir de então, D. João II 

havia determinado à Bartolomeu Dias que desse início aos preparativos para sua viagem à 

Índia pelo Cabo da Boa Esperança. 

Entretanto, quando as naus de São Gabriel e São Rafael já estavam prontas, D. João já 

havia morrido, sendo sucedido por D. Manuel, que assumiu o trono no fim de 1495. Após sua 

coroação, D. Manuel, com o apoio de Girolamo Sernige, deu continuidade ao projeto de D. 

João II, decidindo enviar uma nova expedição em busca do reino das especiarias. No  entanto, 

D. Manuel tomou medidas diferentes de seu antecessor, D. João II: 

 

 
A política doméstica de D. Manuel, no entanto, revelou-se diametralmente 

oposta à de D. João II: em vez de manter a aliança com a burguesia 

mercantil, como havia feito o “Príncipe Perfeito”, o nosso soberano buscou o 

apoio da nobreza e da Igreja, decidido a aliviar a Coroa de suas muitas 

dívidas para com esses dois seguimentos da sociedade portuguesa. (Velho, 

1998:30) 
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Para Sanceau (2013:59), mesmo parecendo evidente a escolha de Bartolomeu Dias no 

comando da esquadra, nunca se pensou em tal ato. O rei D. Manuel nomeia Vasco da Gama 

por acreditar que era necessário "mais do que um marinheiro experimentado para negociar 

com os sofisticados rajás indianos" (PERES,1960:30). 

 

Vasco da Gama: O Personagem 

 

 

Vasco da Gama nasceu em Sines, perto do Atlântico, por volta de 1465. No ano de 

1496 era um homem " de meia estatura, um pouco envolto em carne, cavaleiro de sua pessoa, 

ousado em cometer qualquer feito, no mandar áspero e muito para temer em sua paixão, 

sofredor de trabalhos e grande executor no castigo de qualquer culpa por bem da 

justiça"(FONSECA,1997:8). Em 1496 D. Manoel chamou Vasco da Gama à sua Corte e lhe 

disse que preparasse para partir em busca do Cabo e do caminho à Índia. Então "Vasco da 

Gama beijou a mão do seu senhor pela honra, elevada e perigosa, que lhe conferia. Depois 

pediu que ao irmão Paulo se entregasse o comando de um dos seus navios" 

(SANCEAU,2013:61). 

 

Primeira Expedição 

Após todos os preparos, a partida da expedição ocorreu em 8 de julho de 1497. Quatro 

navios desembarcaram: São Gabriel no comando do capitão-mor Vasco da Gama, na caravela 

São Rafael, sob o comando de Paulo da Gama, irmão do Capitão-mor. Já no São Miguel, 

Nicolau Coelho foi o escolhido, e a nau dos mantimentos Gonçalo Nunes. O número 

aproximado de viajantes "que terão saído de Lisboa, foi entre 150 e 170 homens" 

(FONSECA,1997:85). Tudo o que se passou desde a partida de Lisboa até o retorno da 

expedição foi retratado no Diário de Bordo de Álvaro Velho, que estava na empreitada. O 

registro no Diário inicia sua escrita onde podemos notar a influência religiosa no autor: 

 

Em nome de Deus, amém. No ano de 1497, el-rei D. Manoel, o primeiro  

com esse nome em Portugal, enviou quatro navios em viagem de 

descoberta, em busca de especiarias. [...] No sábado, 8 de julho, partimos do 

porto de Restelo, para seguir nosso caminho – rogando que Deus Nosso 

Senhor, nos deixasse acabar a Missão ao seu Serviço. (VELHO, 1998:41) 

 
O primeiro contato com territórios após a partida ocorreu no dia 8 de novembro de 

1497, onde após a sondagem de Pero de Alenquer, sob ordens do capitão-mor, lançaram 

âncora na baía, e permaneceram por oito dias. A batizaram de Baía de Santa Helena 
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(localizada no meio do Atlântico Sul, atribuída aos territórios africanos), e nesse lugar, Velho 

descreveu o seu primeiro contato com outros povos: 

 

Na baía de Santa Helena, há homens baços [morenos] que não comem senão 

lobos-marinhos, baleias, carne de gazelas e raízes de ervas. Andam cobertos 

com pele e usam umas cintas de couro em suas vergonhas. Suas armas são 

uns cifres torneados, metidos em varas de azambujo, e têm muitos cães, 

iguais a  de Portugal, e que ladram como eles. As aves desta terra são também 

como as de Portugal: corvos marinhos, gaivotas, rolas, cotovias, dentre 

outras. A terra é muito sadia e temperada, e possui boas ervas. 

 

Em 10 de novembro, vieram cerca de 15 nativos até os navios. O capitão foi até eles, 

e mostrou algumas mercadorias para saber se já haviam tido contato com aquelas 

mercadorias (canela, cravo, pequenas pérolas e ouro). No entanto, eles não demonstraram 

conhecer nada  do que lhes foi mostrado. No domingo seguinte, aproximaram-se cerca de 50 

deles, onde dessa vez, trocaram algumas mercadorias, como objetos que traziam na orelha, 

assemelhando- se ao cobre (VELHO,1998:40). 

Nesse mesmo dia, Fernão Veloso, que estava na expedição de Gama, insistiu para que 

o capitão o liberasse como o objetivo de partir com os negros, pois queria conhecer um pouco 

da vida que viviam. O Capitão concede a permissão e Fernão parte com eles.   Logo que  em 

seguida, disseram-lhe que retornasse para o navio pois não queriam que os acompanhassem. 

Fernão volta correndo e os negros o seguem. Quando os portugueses tentaram recolhé-lo ao 

barco, os autóctones começaram a atirar com suas zagaias, e quatro homens foram feridos, 

dentre eles, Vasco da Gama. Velho(1998:45) diz que o erro cometido foi confiarem neles, 

por aparentarem serem homens de pouca coragem, incapazes de cometerem o que depois 

fizeram, e por isso, não levaram armas com eles ao se aproximarem. 

Atravessaram o Cabo da Boa Esperança, na atual África do Sul, no dia 22 de  

novembro de 1497. Em 25 de novembro, entraram na Baía de São Brás, onde lá 

permaneceram por 13 dias. Seis dias após se instalarem na Baía, vieram cerca de 90 homens. 

Desta vez, eles seguiram para a terra em batéis carregados de armas, e quando aproximaram,  

o capitão começou a jogar guizos e eles logo se puseram a pega-los, algo que surpreendeu os 

lusos, pois quando Bartolomeu Dias fez isso em sua expedição, eles não pegavam nada que 

lhes foi oferecido. 

Após o capitão-mor e os outros capitães saírem em terra com gente armada, mandou 

que algum deles se aproximasse, e o presenteou com cascavéis e barretes vermelhos, e eles 

retribuíram com manilhas de marfim que traziam em seus braços. Para certificar de que não 

cometeria o mesmo erro de superestimar a reação dos nativos, o capitão: 
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[...] mandou que saíssemos em terra com lanças, zagaias, bestas armadas, e 

com os gibanetes [coletes acolchados] vestidos. Tudo isso para lhes 

mostrarmos que éramos poderosos e que lhes poderíamos fazer mal se 

quiséssemos, mas que não o queríamos (VELHO, 1998:49). 

 

Superação das navegações anteriores. 

Em 6 de dezembro, colocaram uma cruz na baía de São Brás, que fizeram de um 

mastro, e era muito alta. No dia seguinte, quando estavam se preparando para partir da baía, 

avistaram uns 12 negros que derrubaram a cruz, mostrando que havia sempre que possível 

uma resistência por parte dos nativos à intervenção portuguesa. Em 16 de dezembro passaram 

pelo último lugar que Bartolomeu Dias havia chegado, que era o rio do Infante. A partir de 

então, todos os lugares passados eram novidades para os portugueses, tornando a sua viagem 

cheia de expectativas e mistérios. 

No dia 10 de janeiro pararam em um rio pequeno ao longo da costa. No dia seguinte, 

foram em batéis para a terra onde encontraram vários homens e mulheres altos e negros, e 

dentre eles havia um chefe. Quando necessitava de alguém para ir investigar o lugar, o capitão 

buscava enviar quem soubesse tratar bem e entender o que os nativos falavam: 

O capitão-mor mandou Martin Afonso, que estivera em Manicongo  por 

muito tempo, e outro homem descerem à terra. [...] O capitão mandou que 

entregassem ao senhor uma jaqueta, umas calças vermelhas, uma carapuça e 

uma manilha. (VELHO,1998:52). 

 

Em agradecimento o chefe da tribo lhes deu uma excelente recepção, se prontificando 

a dar de tudo que fosse necessário e que houvesse em sua terra. Nesse lugar permaneceram  

por 5 dias (de 11 a 16 de janeiro), sendo muito bem recebidos e admirados pelos nativos. 

Álvaro descreve essa terra, que foi batizada de Terra de Boa Gente: 

 

Esta terra, segundo nos pareceu, é muito povoada, e há nela muitos 

soberanos. Parece haver mais mulheres do que homens, porque onde se 

vinham 20 homens, vinham 40 mulheres. As casas são de palha. Armas desta 

gente são arcos muito grandes, flechas e azaguaias de ferro. Segundo nos 

pareceu, há por aqui muito cobre, que eles trazem retorcidos nas pernas,  

pelos braços e cabelos. Também há muito estanho, que eles usam numas 

guarnições de punhais cujas bainhas são de marfim (VELHO, 1998:53). 

 
Em 22 de janeiro seguiram pelo mar, onde avistaram uma terra muito baixa, com altos 

arvoredos, onde mais adiante encontraram um rio, e neste se estabeleceram por 32 dias.  

Depois de dois dias de estadia, dois soberanos da terra foram vê-los acompanhados de um 

jovem que dizia já ter visto navios grandes como aqueles. Neste local, vários homens 
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adoeceram durante o período em que ali residiam. "Os pés e mãos inchavam, e as gengivas 

cresciam tanto sobre os dentes que não podiam comer." (VELHO,1998:55) Neste relato, 

temos o primeiro registro durante as grandes navegações de Escorbuto. No domingo 25 de 

fevereiro, eles avistaram três pequenas ilhas (hoje Moçambique). A ilha de Moçambique 

também foi descrita por Álvaro Velho: 

 

Os homens desta terra, ruivos e de bons corpos, são da seita de Mafamede e 

falam como mouros. Suas vestimentas são de panos de linho e de algodão, 

muito finos, e de muitas cores, de listras, e são ricos e lavrados [coloridos 

pomposos e bordados] (VELHO, 1998:56-57). 

 

 

Eram mercadores que negociam com mouros brancos, dos quais haviam quatro 

embarcações instaladas naquele lugar. Negociavam ouro, prata, tecidos, cravo, pimenta, 

gengibre, anéis de prata, com muitas pérolas, aljôfar e rubis, que eram transportadas pelos 

mouros. Neste lugar da ilha, estava um Senhor que eles chamavam de Sultão, que era como 

um vice-rei, onde  ele e  o capitão-mor trocaram refeições e objetos. Um  outro contato com 

povos não europeus ocorreu no dia 11 de março. Nicolau Coelho entrou em uma ilha, sendo 

bem recebido pelo senhor da terra, pois pensavam que os navegantes eram turcos ou mouros: 

 

Já em terra, levou até a sua casa os que iam com ele e os convidou a entrar. 

Mais tarde disse que voltassem e mandou a Nicolau Coelho um pote de 

tâmaras pisadas, que tinham conservas de escravos e cominhos. Depois 

mandou ao capitão-mor muitas outras coisas. Tudo isso foi enquanto lhes 

parecia que éramos turcos ou mouros de alguma outra parte, [...] Depois que 

souberam que éramos cristãos, ordenaram que nos capturassem e matassem à 

traição (VELHO, 1998:59). 

 
O primeiro confronto entre a embarcação de Vasco da Gama e os árabes ocorreu em  

24 de março. Mesmo com a vantagem dos portugueses por causa do armamento, a disputa foi 

muito acirrada: 

 

[...] com os batéis armados e bombardas nas popas, fomos para a aldeia. Os 

mouros haviam feito paliçadas compactas, com muita madeira atada, de 

modo que não podíamos ver os que estavam por trás delas. Eles andaram ao 

longo da praia com tavolachinhas, azaguaias, agomias, arcos e fundas, com 

que nos atiravam pedras (VELHO,1998:61). 

 

Os lusos capturaram alguns dos mouros e mataram dois deles, já os mouros 

conseguiram deter dois cristãos índios e um negro, que conseguiu fugir deles. Seguindo 

caminho, partiram em busca de uma cidade que se chamava Moçamba: 
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Esta era uma ilha que estávamos procurando, a qual os pilotos que trazíamos 

que era [habitada por] cristãos. Arribamos à tarde, com muito vento. [...] 

Segundo os pilotos mouros que levávamos, havia ali uma vila de cristãos e 

outra de mouros (VELHO, 1998:63). 

 

Em 7 de abril, uma nau chegou, com cerca de 100 homens, próximo ao capitão-mor, 

querendo embarcar com as armas que estavam carregando. Contudo, só foi autorizada a 

entrada de quatro ou cinco deles, e com os lusos, permaneceram por duas horas e depois 

partiram. Velho(1998:67) diz que a impressão que eles passaram nesta visita, era de que 

vieram para averiguar se eram capazes de tomar algum dos navios. No dia seguinte o rei de 

Moçamba enviou presentes e dois homens que diziam ser cristãos para o capitão-mor, que 

retribuiu enviando um colar de corais, dizendo que entraria a porto no dia seguinte e 

juntamente com eles e quatro mouros dos "mais honrados" passaram a noite na embarcação. 

Para conhecer as propostas do rei, enviou dois homens que foram muito bem recebidos pelos 

moradores e pelo o rei, que mandou que lhes mostrassem toda a cidade e ainda entregou 

varias amostras de mercadorias que possuíam. 

Os pilotos que vieram de Moçambique lançaram-se a água, sendo acolhidos pelos 

mouros que estavam no bote. Após torturar os dois mouros que estavam com eles, o capitão 

conseguiu informações sobre o plano que tramavam. Mas como foram descobertos, desistiram 

da trama. Partiram no dia 13 de abril, e ao amanhecer do dia seguinte, avistaram dois barcos 

perto deles e decidiram capturar as embarcações, conseguindo prender uma delas. No barco 

conseguiram várias coisas, apoderando-se de pessoas, riquezas e mantimentos. "encontramos 

17 homens, ouro, prata, muito milho e mantimento. Levavam também uma moça, mulher de 

um homem velho, mouro honrado, que também ia no barco."(VELHO, 1998:69) 

Em 14 de abril lançaram âncora em frente a Melinde. Os mouros que mantinham 

cativos disseram que se os levassem até a bordo, os substituiriam por índios cristãos. No dia 

seguinte o rei deixou que um velho mouro fosse até a cidade, com o objetivo de ir ao encontro 

do rei para expor as propostas de Vasco da Gama. O senhor fez o que foi combinado, e a noite 

retornou ao navio trazendo boas notícias, no qual o rei propunha a paz entre eles. O capitão se 

encontrou com o rei no mar, onde depois foi convidado a descer em terra, mas Gama sempre 

recusava, alegando que não tinha permissões do rei de Portugal para realizar tal feito. Nessa 

cidade encontraram cristãos, onde os deixaram muito felizes. Esses cristãos insistiam em dizer 

ao capitão que não confiasse nos mouros. O rei enviou um piloto cristão e recebeu em troca, 

um mouro que estava sob os comandos dos lusos. Prosseguiram a viagem e em 20 de maio 
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chegaram a Calicute. Quando, através de um intérprete, começam a manter relações com os 

nativos, disseram que o objetivo deles era uma busca de cristãos e especiarias. No diálogo 

podemos notar que os Espanhóis, franceses e os venezianos já tinham vínculos com os nativos 

de Calicute: 

 

Perguntaram-lhe o que vinhamos buscar de tão longe, e ele lhes respondeu: 

-Viemos buscar cristãos e especiarias. 

-Porque não mandam cá el-rei de Castela e el-rei da França e a Senhoria de 

Veneza   -perguntaram-lhe então (VELHO, 1998: 75). 

 

Chegada a Calicute 

 
 

Quando chegaram a Calicute, o capitão enviou dois homens para irem ao Samorim 

dizer que um embaixador de Portugal estava a sua espera e que trazia muitas cartas do rei de 

Portugal. O Samorim os convidou para irem até ele, onde escalou pessoas para os levarem. 

 Antes disso, eles foram levados em alguns lugares da cidade, sempre estiveram rodeados 

de nativos que queriam conhecê-los: 

 
Aqui cresceu tanto o número de pessoas que nos vinham ver, que já não 

cabiam pelo caminho[...] Era tanta gente pelo caminho que não era possível 

contar. Os telhados e casas estavam todos cheios[...] Quanto mais nos 

aproximávamos do paço (palácio) onde el-rei estava, mas gente aparecia 

(VELHO, 1998:80). 

 

Enfim chegaram ao palácio, onde o capitão foi recebido por "homens muito honrados  

e grandes senhores" (VELHO,1998:81). Ao adentrarem, tiveram que passar por várias portas 

no qual foram recebidos por um "velho baixo, que tem a função semelhante à de um bispo – e 

é ele quem orienta o rei nas coisas da igreja"(velho,1998:81). Ao se encontrarem com o rei, 

Álvaro descreve um pouco das tradições dos nativos de Calicute: 

 

Logo ao entrar, o capitão fez sua reverência, segundo hábito daquela terra, a 

qual é juntar as mãos e levantá-las para o céu, como costumam os cristãos 

levantá-las a Deus; depois abrem-nas e cerram os punhos muito acima. O 

capitão, porém, não se aproximava dele, porque é costume da terra não 

chegar nenhum homem junto ao rei, a não ser o criado, como o que estava 

lhe dando as ervas. Quando algum homem lhe fala, tem a mão ante a boca e 

fica afastado. 

 

Depois de um tempo observando o capitão e os seus homens, o Samorim começou a 

questionar a razão deles estarem em suas terras, mas o capitão disse que a mensagem deveria 
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ser dita somente a ele. Assim que se encontraram sozinhos, Vasco começou a expor seus 

objetivos: Encontrar o rei dos cristãos que havia ali, e quando o encontrasse, entregasse duas 

cartas que enviara o seu rei lusitano. Depois de horas de conversas, o rei demonstrou interesse 

e hospitalidade, ordenando que seus servos arrumassem lugares para estes passarem a noite. 

As cartas foram entregues no segundo encontro entre o capitão e o rei, que ocorreu no dia 30 

de maio. Após a leitura de intérpretes, ele ficou muito entusiasmado com o que o rei de 

Portugal dizia, e logo perguntou se trouxeram alguma mercadoria para venderem. permitindo 

a venda em suas terras, no qual Vasco instalou uma feitoria no território. 

Chegando o dia do retorno à Portugal, Vasco enviou ao el-rei uma quantidade de 

presentes, perguntando se ele gostaria de enviar alguns dos seus homens para o rei de 

Portugal, avisou das pessoas que deixou na feitoria, pedindo também, amostras de 

mercadorias  para levar à  Europa. O  rei  respondeu a mensagem  dizendo  que deveria deixar 

600 xarafins, como era de costume ali. Diogo Dias, o mensageiro enviado, disse que levaria o 

aviso ao capitão. 

Quando chegou a casa que estavam as mercadorias, foi cercado por homens que o 

seguiram para interromper a saída. No entanto, ao ver que estava preso, Diogo conseguiu 

enviar um moço negro que estava com ele e que foi até às embarcações para informar o que 

estava acontecendo com eles. A reação dos navegadores não foi agradável: 

 

Ficamos todos muito tristes por saber que alguns homens estavam nas mãos 

dos inimigos e pelo grande contratempo que isto representava para nossa 

partida. Entristecia-nos também ver um rei cristão nos fazer tanta desfeita, 

ainda mais a um homem que dava do que era seu (VELHO, 1998:94). 

 

No meio dessa tensão, depois de dois dias, veio uma almadia com quatro pessoas, e 

como o capitão os recebeu com generosidade , todos os dias seguintes, a cada dia que se 

passava, vinham mais pessoas para o navio. Em 19 de agosto, vieram cerca de 25 homens, 

onde Vasco da Gama notou que 6 deles eram honrados. Capturou ao todo 19 pessoas, 

mandando o restante para a terra, com o objetivo de ter de volta os seus homens que estavam 

presos em Calicute. 

Quando o Samorim soube do ocorrido com os homens da sua terra, mandou que 

chamasse Diogo Dias, onde o recepcionou muito bem, e propôs que ele deveria ir de encontro 

com Vasco e mandar soltarem os seus homens, pois poderiam estabelecer sua feitoria, mas 

deveria deixar com ele Diogo Dias. Mandou também uma carta ao rei D. Manuel I: 
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Vasco da Gama, fidalgo de vossa Casa, veio a minha terra; com o qual eu 

folguei. Em minha terra há muita canela e muito cravo, e gengibre, e 

pimenta, e muitas pedras preciosas. E o que quero de tua é ouro e prata, e 

coral, e escarlata (VELHO, 1998:97). 

 

Assim que Diogo retorna ao navio, o capitão decide não cumprir a ordem de el-rei, 

devolvendo somente seis homens que estavam com ele, e quando viu que não havia meios de 

recuperar a sua mercadoria decidiu partir de volta para Portugal, levando o restante dos 

homens com ele. Avisou para que aguardasse, pois ele esperava voltar em breve a Calicute 

onde eles descobririam se os lusos eram ou não ladrões, como eram acusados pelos mouros. 

Vasco da Gama iniciou a viagem de regresso a 29 de agosto de 1498. No dia seguinte, 

notaram que estavam sendo seguidos por cerca de 70 barcas, que ao irem de encontro ao 

navio, passaram a atirar com as suas armas. O capitão e os outros também revidaram,  ficando 

nisso por volta de uma hora e meia. No entanto, começou a chover e acabou levando o capitão 

e os seus homens para o mar, colocando fim a esse conflito. 

 

Retorno a Portugal 

 

 

Na viagem de ida, cruzar o Índico até à Índia com o auxílio dos ventos de monção 

demorara apenas 23 dias. A de regresso, navegando contra o vento, consumiu 132 dias, tendo 

as embarcações aportado em Melinde a 7 de janeiro de 1499. Nesta viagem cerca de metade 

da tripulação pereceu, e muitos dos que sobraram foram severamente atingidos pelo 

escorbuto, "por isso dos homens que ingressaram na armada, aproximadamente 55 

regressaram a Portugal". (VELHO,1998:123) Apenas duas das embarcações que partiram do 

Tejo conseguiram voltar a Portugal, chegando, respectivamente em Julho e Agosto de 1499.  

A caravela Bérrio, sendo a mais leve e rápida da frota, foi a primeira a regressar a Lisboa, 

onde aportou a 10 de Julho de 1499, sob o comando de Nicolau Coelho e tendo como piloto 

Pêro Escobar, que mais tarde acompanhariam a frota de Pedro Álvares Cabral na viagem em 

que se registrou o "achamento" do Brasil em abril de 1500. 

Vasco da Gama regressou a Portugal em setembro de 1499, um mês depois de seus 

companheiros, pois sepultou seu irmão mais velho, Paulo da Gama, que adoecera e acabara 

por falecer na ilha Terceira, nos Açores. No seu regresso, foi recompensado como o homem 

que finalizara um plano que levara oitenta anos a cumprir. Recebeu o título de "almirante-mor 

dos Mares das Índia", sendo-lhe concedida uma renda de trezentos mil réis anuais. Após ver 

que as expedições de Vasco da Gama estavam gerando grandes lucros para o seu território, o 
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rei D. Manuel I, assim como o seu pai queria "espremer o oceano Índico até a última gota, até 

que este se tornasse um purificado lago cristão" (CLIFF,2012:286). 

 

Outras Expedições 

 

 

Vasco da Gama fundou a colônia portuguesa de Cochim, na Índia, regressando a 

Portugal em Setembro de 1503. Em 1519 foi feito primeiro Conde da Vidigueira pelo rei D. 

Manuel I, com sede num terreno comprado a D. Jaime I, Duque de Bragança, que a 4 de 

Novembro cedera as vilas da Vidigueira e Vila de Frades a Vasco da Gama, seus herdeiros e 

sucessores, bem como todos os rendimentos e privilégios relacionados, sendo o primeiro 

Conde português sem sangue real.  A última viagem de Vasco à Índia da Gama foi enviado de 

novo em 1524. O objetivo era o de que ele substituísse Duarte de Meneses, cujo governo se 

revelava desastroso, mas Vasco da Gama contraiu malária pouco depois de chegar a Goa. 

Como vice-rei atuou com rigidez e conseguiu impor a ordem, mas veio a falecer na cidade de 

Cochim, em 1524. 

 

Importância da Navegação de Vasco da Gama 

 

 

A eficiência nos barcos enviados às empreitadas colaborou com o crescimento de 

Portugal, pois os navios foram construídos na cidade do Porto, que ficou considerado um  

ativo centro de construção naval durante os séculos XV e XVI, o qual foi usado pelos reis 

portugueses para criar embarcações modernas (BARROS,2006:131). A grande capacidade  

dos armadores locais foi definitiva na escolha dos estaleiros do Porto que fizeram os  

primeiros barcos que viajaram até à Índia, pioneiros das naus do século XVI. 

 A descoberta da rota que levava os portugueses para comprar mercadorias diretamente 

das Índias contribuiu com a economia do país. O "comércio interno provou ser mais rentável 

do que a longa rota do cabo, e os portugueses logo ultrapassaram os comerciantes 

muçulmanos na Ásia. E no século XVI, a língua portuguesa tinha substituído o árabe como 

idioma de comércio nos portos em todo o Oriente."(CLIFF,2012:286). 
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O PRÍNCIPE PERFEITO E O ASSASSINATO DOS DUQUES DE 

BRAGANÇA E DE VISEU (SÉC. XV): UM PROBLEMA POLÍTICO E 

HISTORIOGRÁFICO 
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Resumo: Constantemente, a historiografia tem apresentado D. João II como um monarca que 

buscou centralizar os poderes do reino e que inaugurou o Estado moderno em Portugal, sendo 

conhecido pela alcunha de Príncipe Perfeito. Um dos principais argumentos que cooperaram 

com a consolidação desta imagem diz respeito à vontade do monarca em combater os 

principais grupos nobiliárquicos de sua época, nomeadamente as casas de Bragança e de 

Viseu. D. Fernando, duque de Bragança, foi acusado de traição, sentenciado à morte e teve 

todos os seus bens confiscados. D. Diogo, duque de Viseu, foi morto a punhaladas pelo 

próprio monarca após denúncias de conspiração. Sendo assim, este artigo pretende analisar os 

embates de D. João II com os duques de Bragança e de Viseu. Também nos propomos a 

construir um debate histórico e historiográfico sobre o tema, tendo como ponto de partida o 

entendimento da Idade Média como uma sociedade corporativa. 

 

Palavras-chave: Príncipe Perfeito. Nobreza. Centralização política. 
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A imagem que se consolidou na historiografia sobre D. João II é a de um monarca que 

foi o precursor da monarquia moderna e absoluta em Portugal. Nesse sentido, o rei ficou 

conhecido pelo cognome de Príncipe Perfeito, em função de suas políticas de fortalecimento 

do poder régio. 

D. João II é filho de Afonso V e de D. Isabel, nasceu em maio de 1455, sendo o quinto 

monarca da dinastia de Avis. Ainda como príncipe, participa da vida política do reinado de 

seu pai e de campanhas militares, como da conquista de Arzila, em 1471. Tornou-se regente, 

em 1475, quando Afonso V se envolveu na guerra contra Castela e, ainda no mesmo cenário 

político, ficou conhecido por sua participação e atuação na Batalha de Toro, em 1476. Em 

1477, quando seu pai abdicou do trono, D. João foi aclamado rei, embora só viesse a se tornar 

monarca de Portugal, de fato, com a morte de D. Afonso V, em 1481. Entretanto, para muitos 

historiadores, é D. João quem realmente governa Portugal a partir de 1476, sendo o 

responsável pelas decisões políticas do reino. D. João II foi casado com sua prima, D. Leonor, 

com quem teve apenas um filho, D. Afonso. Este, no entanto, morreu precocemente, o que 

levou D. João a nomear D. Manuel, seu cunhado, como herdeiro e sucessor. Ao longo do 

reinado, o monarca levou a cabo uma política de conquistas ultramarinas, principalmente na 

África, e foi signatário do Tratado de Tordesilhas. 

Ao se analisar a historiografia a respeito de D. João II, percebe-se que o monarca é 

interpretado como aquele que iniciou a ruptura com a política medieval, colocando em prática 

um plano de governo centralizador e burocrático e dando origem, de maneira precoce, ao 

Estado Moderno português. Destacam-se as ações em que ele teria demonstrado capacidade 

administradora, autoridade e força, mas, sobretudo, uma grande vontade de combater a 

nobreza. Entretanto, mais recentemente, surgem autores que, embora não diminuam as 

características referidas, tentam minimizar o seu impacto, lembrando que as ditas inovações 

administrativas não são exclusivas de seu reinado. 

Dentre os historiadores mais conhecidos que escreveram sobre o tema, cita-se  

Manuela Mendonça (1991), que dedicou sua tese de doutoramento ao estudo desse monarca. 

Para ela, desde o período de regência, o futuro rei demonstra antagonismo às políticas do pai, 

baseadas nas alianças com a nobreza, com a pretensão de mudar as lógicas políticas do reino. 

A autora destaca, tendo como base documental principal os documentos de chancelaria, que 

D. João II centralizava o poder, combatendo as principais casas senhorias portuguesas e 

burocratizando a administração do reino. 

Luís Adão da Fonseca (2011), outro autor importante que escreveu sobre o reinado  de 

D. João II, faz um levantamento sobre algumas obras clássicas que retratam o monarca como 
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o Príncipe Perfeito. Segundo o autor, apesar das novas análises de documentos e das  

inúmeras mudanças metodológicas, a imagem de D. João II na historiografia ainda se  

perpetua como a de um grande monarca centralizador. Luís Adão da Fonseca entende que as 

mudanças estruturais que ocorreram durante a monarquia joanina não são exclusivas de seu 

governo, e que muitas práticas haviam sido iniciadas anteriormente. 

Em D. João II: o homem e o monarca, de Mário Domingues (1960), o rei português 

também é apresentado como Príncipe Perfeito. Para o autor, não houve na história de  

Portugal um homem com tantas qualidades, sendo o exemplo de governante para sua época, e 

encarnando as qualidades necessárias de um bom monarca. Em sua obra, Mário Domingues 

dedica uma parte exclusivamente para tratar da derrota da nobreza e da vitória joanina, 

destacando ainda mais a força régia. 

Outra forma de se entender a imagem consolidada na historiografia sobre D. João II é 

analisar as grandes obras da História de Portugal. Dentre elas destaca-se, por exemplo, a 

coleção dirigida por José Mattoso (1993) e a obra de Oliveira Marques (1976). No entanto, 

estes trabalhos não inovam e também retratam D. João II como um grande monarca 

centralizador. Para Oliveira Marques, D. João é um típico monarca Renascentista e 

completamente moderno. Além disso, o autor destaca que o rei combateu e venceu 

importantes famílias nobres e conseguiu alargar seu patrimônio às custas delas. Na obra 

dirigida por José Mattoso, os capítulos referentes a D. João II e seu reinado foram escritos por 

Joaquim Romero Magalhães, e aparecem no volume referente à Idade Moderna, ressaltando a 

ideia de que D. João é um monarca tipicamente moderno. 

As mortes dos duques de Bragança e de Viseu são apontadas pela historiografia como 

casos que representam a vitória de D. João II sobre a nobreza. Ambos foram mortos sob a 

acusação de tramar contra Sua Majestade, e D. Diogo, Duque de Viseu foi morto pelas 

próprias mãos do rei. Para a historiografia analisada, tais acontecimentos constituem provas 

incontornáveis da força política de D. João II e de sua intenção de reduzir os poderes da 

nobreza. 

D. Fernando, duque de Bragança foi preso e sentenciado após ser acusado de tramar 

contra o monarca, enviando informações políticas sobre Portugal aos reis de Castela, com os 

quais tinha laços de parentesco. Segundo Garcia de Resende, importante cronista da época, a 

traição se deu devido à troca de cartas entre o nobre e os reis castelhanos, que conspiravam 

contra D. João II. Garcia de Resende não traz muitas informações substanciais a respeito da 

trama em si, deixando claro, somente, que o duque trocava informações com os reis Católicos 

e que foi este o motivo central da acusação de traição. No entanto, Rui de Pina, outro cronista, 
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fornece informações mais abundantes em relação à trama em questão. Em sua crônica, Pina 

destaca que o duque e os monarcas castelhanos fizeram uma “capitulação” que tinha como 

pano de fundo o caso de Dona Joana, a Beltraneja, e o tratado das Terçarias de Moura. A 

crônica de Rui de Pina destaca que D. Fernando, duque de Bragança, afirmava em cartas   aos 

Reis Católicos que Dona Joana não estava cumprindo com suas obrigações estipuladas no 

tratado, visto que não havia se casado com o príncipe D. João, e tampouco levava a sério a 

vida religiosa, uma vez que sua situação no convento era de hóspede. Além disso, o duque 

reclamava seu direito de fazer negócios com a Guiné, o que, segundo ele, não lhe era 

permitido pelo rei D. João II.
5 

Ao que parece, este direito também estava sendo negado aos 

castelhanos.  Sendo  assim,  os  Reis  Católicos  tinham  vários  motivos  que     consideravam 

importantes para iniciar uma guerra com Portugal. Caso a guerra tivesse início, D. Fernando 

afirmava que não impediria a entrada de tropas castelhanas por suas terras. A trama foi logo 

descoberta por D. João II, quando outros vassalos lhe trouxeram informações sobre o 

ocorrido. 

Após a denúncia o duque foi preso e o rei mandou chamar “peffoas principais 

dautoridade que na cidade eftauão para conselho” (RESENDE, 1973: 59) e estes vieram 

ligeiros e com espanto, “como a novidade do cafo o requeria” (RESENDE, 1973: 59). Sobre 

este acontecimento, Garcia de Resende chama a atenção para a reação daqueles que estavam 

em Santarém em relação à prisão do duque. Resende relata que a novidade foi sabida por toda 

a cidade e destaca o apoio da população, que lotou as ruas e bradava por vingança. O apoio 

recebido pelo rei se torna claro, também, quando Garcia de Resende sublinha a participação 

de outros fidalgos e “peffoas principais dautoridade” no conselho, responsável pelo 

julgamento de D. Fernando. Nesse sentido, fica evidente que o duque de Bragança era aquele 

de destoava dos demais nobres, ou seja, a trama contra o rei não partiu da nobreza como um 

grupo homogêneo e com um único propósito, mas sim de uma parcela específica. Os conflitos 

com o rei eram pontuais e poderiam não representar a posição do grupo, como um todo. 

Os demais nobres envolvidos na trama, juntamente com o duque de Bragança,  

trataram logo de tomar providências, assim que souberam da prisão de D. Fernando. O 

Marquês de Montemor e o Conde de Farão fugiram para Castela. D. João II ordenou que D. 

Álvaro, irmão do duque, saísse de Portugal, mas que não se estabelecesse em Castela ou em 

Roma e, assim, poderia manter todas as rendas que tinha no reino português até que o  

                                                      
5
  
Segundo a crônica de Rui de Pina, os portugueses poderiam ter negócios na Guiné, mediante pagamento de 

direitos. 
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monarca o chamasse de volta. No entanto, D. Álvaro se dirigiu a Castela e foi muito bem 

recebido pelos Reis Católicos, que lhe entregaram a governança da justiça, e “com eles teue 

grande credito, e autoridade, por ser peffoa de grande fifo, faber, e conselho” (RESENDE, 

1973: 61). Vale salientar que, apesar de D. Álvaro ter se estabelecido em Castela e perder 

todos os seus privilégios por descumprir a ordem do rei português, seus filhos  permaneceram 

em Portugal, usufruindo, inclusive, de benefícios típicos da nobreza. Uma de suas filhas, “el 

Rey fazia muyto honrada criação em cafa da Raynha” (RESENDE, 1973: 61), e se tornou, 

mais tarde, Duquesa de Coimbra e mulher do “Mestre de Santiago, e Dauis” (RESENDE, 

1973: 61). Ficaram em Portugal dois filhos e quatro filhas de D. Álvaro. É interessante notar 

que, apesar da traição e do descumprimento das ordens de D. João II por parte de D. Álvaro, 

seus filhos permaneceram em Portugal ainda como parte da nobreza, recebendo títulos e 

privilégios, e garantiram a permanência da família entre a nobreza ao se casarem com outros 

fidalgos. Por meio desse episódio, pode-se concluir que D. João II não buscou um 

enfrentamento com a nobreza, como corpo social, apenas tomou medidas que lhe permitiu 

resolver conflitos circunstanciais com pessoas específicas com quem claramente existiam 

relações de tensão. 

Para o julgamento do duque de Bragança, foram chamados a Évora todos os letrados 

da Casa da Suplicação. Garcia de Resende deixa claro que D. João não quis fazer justiça antes 

que um conselho julgasse o caso do duque de Bragança. Após a escolha do conselho, o 

julgamento durou vinte e dois dias. Durante as sessões o duque não quis comparecer para 

testemunho. Após o conselho de letrados, foi decidido que o duque morresse “de morte 

natural”, degolado na praça de Évora e que perdesse todos os seus bens. Resende destaca que 

o rei, ao ouvir a decisão de cada juiz, “choraua com grandes folluços, e muyto triste” 

(RESENDE, 1973: 66). Foi assim que, aos vinte e dois dias do mês de junho de 1483, D. 

Fernando, duque de Bragança foi morto em Évora. 

Ao descrever a morte do duque de Bragança, Garcia de Resende afirma que o 

cadafalso foi feito à semelhança de outro construído em Paris para a cerimônia em que um 

duque foi degolado a mando do rei Luís de França (RESENDE, 1973: 68). Segundo o 

cronista, até mesmo o próprio D. Fernando referiu-se à morte do duque francês antes de sua 

morte “lembroulhe o que vira contar a el Rey fobre o Duque, que em Paris degolaram, e diffe: 

Aa, como em França” (RESENDE, 1973: 68). Dessa forma, é possível afirmar que casos 

como o do duque de Bragança, em que o rei ordena a morte de um nobre, não é algo novo ou 

pioneiro no reino de Portugal, visto que já havia acontecido em Paris e, provavelmente, em 

outros reinos. 
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As consequências da morte do duque foram imediatas: aqueles que denunciaram ao rei 

as correspondências trocadas entre o duque e a monarquia de Castela – traição que justificou a 

sentença de morte – foram beneficiados pela ajuda prestada. Pela denúncia do ato de traição 

por parte do duque de Bragança, o cavaleiro denunciante e seu irmão, 

por este grande seruiço, que Gaspar Iusarte, e Pero Iusarte fizeram a el Rey, 

lhe fez muyta mercê, e acrescentamento, principalmente a Pero Iusarte, que  

o fez senhor da Villa Darroyolos com todas as suas rendas em sua vida, e de 

hum seu filho, e em vida sempre os favoreceo, honrou, e acrescentou 

(RESENDE, 1973: 53). 

 

Rui de Pina salienta que “por esta revelação que estes irmãos fezeram, El Rey lhes fez despois 

muyta mercee, e acrecentamento” (PINA, 1950: 34) mas que, apesar disto, as mercês 

recebidas se deram 

 

mais da nobreza d’ElRey, e de bõo exempro pera bem dos Reys, que do 

proprio, e verdadeiro merecimento de Pero Jusarte; por que se soube craro, 

que elle com a dicta instruçam fora contra serviço d’ElRey duas vezes a 

Castella, e por ventura do effecto porque hia foy pera a terceira desesperado, 

e a revelou: ca pera merecer gualardam como bõo, e leal Vassallo d’ElRey, 

na primeira o devera logo revelar, o que nom fez (PINA, 1950: 34). 

 

Neste trecho, o cronista salienta que, apesar de os vassalos não terem revelado a trama na 

primeira oportunidade, D. João II decide demonstrar sua gratidão fazendo mercê aos dois 

irmãos. Mesmo com base no contraponto feito por Rui de Pina, ainda é possível afirmar que o 

rei não se afastou das lógicas pactistas típicas da política medieval, uma vez que as mantém 

através de novas alianças construídas pela distribuição de mercês. Nesta situação, D. João II 

não encarnou a imagem de monarca absoluto e autoritário, mas demonstrou que continuava 

fazendo parte das lógicas de serviço e benefício ao distribuir mercês e perdões e, com isso, 

aumentando sua rede de alianças. 

A historiografia também dá destaque aos emblemáticos casos dos duques de Bragança 

e de Viseu. Romero Magalhães afirma que o duque de Bragança informava aos Reis Católicos 

sobre a situação do reino português. Segundo o autor destaca, os Braganças 

 

foram vítimas de uma conflitualidade política internacional, onde quiseram 

assumir um protagonismo para que não estavam preparados e para que não 

dispunham de meios. Imaginaram apoios para fazer frente à finura política  

de D. João II, sem se assegurarem de que assim sucedia e sem terem  

garantias de que Castela estava disposta a recomeçar uma guerra apenas para 

defender parentes (MAGALHÃES, 1993: 516). 

 

Romero Magalhães afirma que os Braganças não perceberam que os tempos em Portugal  
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eram outros, em que o rei se entendia como senhor e herdeiro da Casa de Portugal, sendo dele 

o dever de defesa e de administração do reino, cuja superioridade régia seria incontestável e 

indiscutível. É neste cenário que o duque de Bragança é preso e suas posses são confiscadas 

após a acusação de traição. O autor destaca que no julgamento do duque, o rei demonstrou sua 

posição política e concepção jurídica, em que o “direito em vigor e sua aplicação devem ficar 

acima dos privilégios de uma aristocracia que ainda não tinha percebido a mudança dos 

tempos” (MAGALHÃES, 1993: 516). No entanto, não acreditamos que o julgamento do 

duque tenha sido uma simples demonstração de força do monarca, mas, na realidade, fez parte 

das lógicas de justiça da época medieval, em que os direitos do duque e de sua pessoa foram 

protegidos e um conselho foi formado para julgar seus crimes. Precisamos ter em mente que o 

crime de lesa majestade era um dos crimes capitais na época quatrocentista, sendo necessário 

que o acusado fosse julgado e sentenciado. Ao mesmo tempo, os conflitos entre os grupos 

nobiliárquicos eram comuns e faziam parte da própria lógica política, nos quais se disputavam 

benesses do monarca. O próprio rei se inseria nos embates políticos, por meio de redes de 

apoio, o que significa dizer que também ele tinha inimigos na corte. 

D. Diogo, duque de Viseu, era irmão da rainha Leonor e foi perdoado após participar 

das tramas encabeçadas pelo duque de Bragança. Porém, logo é acusado de tramar o regicídio, 

com a “esperança tola de suceder ao monarca depois de uma tutela sobre o príncipe D. 

Afonso” (MAGALHÃES, 1993: 517). A segunda trama contra o rei aparece na crônica de 

Garcia de Resende como um plano para tirar a vida do monarca “a ferro, ou com peçonha” 

(MAGALHÃES, 1993: 76). Garcia de Resende salienta que o duque de Viseu envolveu-se em 

tal caso por influência de nobres que odiavam D. João e se esqueciam das mercês que 

receberam de seu pai, D. Afonso. Esqueciam-se também que ele era seu rei natural e, por isso, 

lhe deviam obediência, amor e lealdade. Para Rui de Pina, o duque de Viseu foi influenciado a 

participar da trama e os demais fidalgos fizeram-no acreditar que ele poderia reinar, fazendo-o 

esquecer que D. João era seu verdadeiro e legítimo rei e senhor (PINA, 1950: 54). A traição 

chegou aos ouvidos do rei, primeiramente, pelo fidalgo Diogo Tinoco. Em agradecimento por 

sua lealdade, D. João deu-lhe cinco mil cruzados em ouro e seiscentos mil reais de renda em 

benefícios logo nomeados (estes benefícios não são citados na crônica). No entanto, o fidalgo 

não usufruiu de seus benefícios, pois logo faleceu (RESENDE, 1973: 78). Além de Diogo 

Tinoco, D. Vasco Coutinho também denunciou a trama ao rei. D. Vasco “lembrandolhe fua 

lealdade, e fidalguia, e a longa criação que del Rey recebera, e não os agrauos, e pouca merce 

que dezia que dele tinha recebida, por onde era dele desfpedido, determinou logo como bom, 

verdadeiro, e leal vaffallo, defcubrir tudo a el Rey” (RESENDE, 1973: 79). Com a   denúncia, 
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D. João II foi informado que planejavam matá-lo a ferro e levarem o príncipe D. Afonso para 

Sesimbra, e que “por logo com ele foffegarem o Reyno o leuantarião por Rey, e que o feria  

em quanto o Duque [de Viseu] quifeffe, o que ficaria em fua mão, e vontade” (RESENDE, 

1973: 79). A partir desta denúncia, o rei passou a andar armado, com espada ou punhal, 

sempre a cavalo e não mais em mula – dessa forma teria mais velocidade em caso de 

necessidade de fuga. 

Segundo Garcia de Resende, várias tentativas de assassinar o rei se sucederam, mas  

em todas elas o monarca foi avisado e conseguiu escapar. No dia 22 de agosto de 1484, o 

monarca chamou a seus aposentos, em Setúbal, o duque de Viseu e “fem fe paffarem muytas 

palavras el Rey por fi o matou ás punhaladas” (RESENDE, 1973: 80). António Pereira 

Figueiredo, três séculos após os acontecimentos, relata a morte do duque de maneira muito 

mais detalhada que os próprios cronistas. Em suas palavras, D. João mandou chamar D.  

Diogo e lhe pergunta: 

 

Primo, o que faríeis vós a quem foubeffeis, que andava para vos 

matar? Refpondendo o Duque, Eu o mataria primeiro, continuou 

ElRei: Vós mefmo logo vos condemnfte: e immediatamente o matou 

pelas fuas mãos ás punhaladas (FIGUEIREDO, 1785: 147). 

 

Todavia, diferentemente do que aconteceu com os Braganças, que perderam seus 

títulos e posses após a morte de D. Fernando, D. João II chamou à sua presença D. Manuel, 

irmão do duque de Viseu, e explicou-lhe os motivos pelos quais executara o duque e as 

consequências do ato. Chegando D. Manuel ao seu encontro 

 

e vindo ele muy temorizado por o dia ser de tanto temor, e espanto, el Rey 

lhe disse, que ele matara o Duque seu irmão, porque ele Duque com outros 

quiserão matar, e porque todalas cousas que ele em sua vida tinha per sua 

morte ficauão livremente a sua coroa, ele de todas dally em diante lhe fazia 

mercê, e pura doação pera sempre, porque Deos sabia que ele o amaua como 

a próprio filho, e lhe dizia, que se o próprio seu filho falecesse sem outro 

filho legitimo que o socedesse, que daquela hora pera então o auia por feu 

filho herdeiro de todos seus reynos e sesnhorios [...] e el Rey mudoulhe o 

titulo de Duque de Vifeu por se não intitular como seu irmão, e ouue por 

milhor que fe intitulasse Duque de Beja, e senhor de Vifeu, como dahy em 

diante se chamou. E logo nefta mefma fala el Rey tocou ao Duque em querer 

pera fi as Villas de Serpa e Moura, e que por ellas lhe daria dentro no Reyno 

muy inteira fatisfação, e que affi apontou na faboarias do Reyno que tinha, 

em que por ventura aueria mudanca, porque as auia por opreffam dos pouos, 

e por carrego de fua confciencia. E tambem lhe diffe, que a Ilha da madeira 

no que pertencia a fua coroa elle Duque a teria em fua vida inteiramente [...] 

(RESENDE, 1973: 81). 
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Portanto, o monarca transfere os bens e privilégios do finado duque de Viseu para D. Manuel, 

dando continuidade aos laços com uma das principais famílias da nobreza lusitana. O rei não 

só  confirma  os  laços  pré-existentes,  mas  assegura  a  continuação  da  lealdade  desta  casa 

senhorial. Ademais, D. João II nomeia D. Manuel seu herdeiro caso não tenha filhos legítimos 

vivos, apertando ainda mais os laços com aquela família de fidalgos. De fato, foi D. Manuel 

quem, no futuro, ocupou o lugar de D. João II no trono. O monarca também mudou o título de 

D. Manuel que, a partir daquele momento, seria duque de Beja e senhor de Viseu. Além disso, 

o rei concedeu como mercê a D. Manuel a possessão da Ilha da Madeira. 

Após a morte do duque de Viseu, o rei mandou fechar e guardar os portões da vila de 

Setúbal, bem como os caminhos, para que os demais traidores não pudessem escapar e fossem 

encontrados. Na mesma noite foram presos D. Fernando de Meneses e D. Guterrez. D. 

Fernando foi sentenciado à morte e degolado na praça de Setúbal. Já D. Guterrez, por pedido 

de D. Vasco, seu irmão, não foi condenado à morte, mas foi preso na torre de Avis, onde logo 

morreu “fegundo fama não morte natural fenão arteficial” (RESENDE, 1973: 82). Também 

foram presos e degolados D. Pedro de Ataíde e D. Pedro de Albuquerque. Já D. Fernão 

Silveira conseguiu fugir, sendo preso, posteriormente, na França. D. Álvaro de Ataíde fugiu 

para Castela e só retornou a Portugal no reinado de D. Manuel, quando foi perdoado por se 

considerar que não participou da trama, apesar de ter tido conhecimento dela. 

Por causa da denúncia da trama contra D. João II, D. Vasco Coutinho recebeu o título 

de Conde de Borba e recebeu vários benefícios, 

 

pello leal, e affinado feruiço que lhe fez em lhe defcubrir o cafo do Duque de 

Vifeu. Eftando dele defpedido, como atras fica dito. E deulhe a dita Villa 

[Castelo Branco], e Condado de juro e erdade pera quantos dele 

defcendeffem, e mais lhe deu caftello, e reguengos Deftremoz com outras 

rendas, e feu honrado affentamento, e fempre lhe fez muyta honra, fauor, e 

merce como elle o merecia, que foy homem muy honrado, muyto nobre, e 

muyto bom caualleiro, e outras muyto boas partes (RESENDE, 1973: 86- 

87). 

 

No mesmo período, D. João também fez mercê a outro fidalgo: D. Afonso, filho do Marquês 

de Valença, primo da Infanta D. Beatriz e do duque de Bragança. Aqui, mais uma vez, D.  

João redistribui benesses, mas, acreditamos ser importante destacar que o monarca manteve  

os bens dentro de um mesmo grupo nobiliárquico (fidalgos ligados ao antigo duque de 

Bragança) e que, por isso, confirmou os laços pré-existentes. 

 

E nefte tempo em que el rey tinha tanto efcandalo, e ódio as coufas do  

Duque de Bragança, e do Duque de Vifeu, não auendo no Reyno outro 
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parente chegado senão dom Affonfo, filho do Marquez de Valença, e primo 

irmão da Infanta dona Beatriz, e do Duque de Bragança, fendo dom Affonfo 

bem mancebo lhe deu o Bifpado Deuora livremente fem penfam, nem deixar 

coufa algua que teueffe (RESENDE, 1973: 87). 

 

Em relação aos conflitos e mortes dos duques de Bragança e de Viseu, Denise 

Nascimento destaca uma diferença fundamental: o destino dos bens e mercês de cada fidalgo. 

Após a morte de D. Fernando, duque de Bragança, seus bens retornam para as mãos do 

monarca e ele os utiliza para beneficiar seus aliados. Para muito nobres, posicionar-se a favor 

do monarca neste conflito era uma possibilidade de angariar sua gratidão, recebendo honras, 

privilégios e mercês (NASCIMENTO, 2009: 53). Por esse motivo, entendemos que o  

monarca não se volta contra a nobreza e que as lógicas pactistas típicas da Idade Média se 

mantiveram, excluindo-se somente aqueles que, de alguma maneira, entravam em conflito 

com a monarquia. Outra característica importante sobre a morte do duque de Bragança foi a 

vontade de D. João II em demonstrar que o julgamento do duque buscava exclusivamente a 

justiça, e não o benefício próprio, o que demonstraria que ele era, além de justo, um monarca 

virtuoso. Já a morte de D. Diogo, duque de Viseu, não foi antecedida de julgamento. D. Diogo 

foi morto pelas mãos do próprio rei, justificando-se tal ato como legítima defesa, pois aqueles 

que agiam aleivosamente contra o rei deveriam ser condenados a morte natural e ter seus bens 

confiscados (ORDENAÇÕES, 1999: título II ). Pelo assassinato do duque, D. João também 

não foi julgado pois as ordenações do reino não criminalizavam aqueles que matavam em 

defesa de sua própria vida e/ou bens. Além disso, Denise Nascimento salienta que a morte do 

duque pelo próprio rei se justificava pela função de D. João em defender a vida daqueles que 

foram escolhidos por Deus para governar. Diferentemente do que aconteceu com a morte do 

duque de Bragança, os bens de D. Diogo são transferidos para seu irmão, D. Manuel. Sendo 

assim, D. João restabeleceu a aliança entre a monarquia e a casa de Viseu e assegurou a sua 

fidelidade. Há, portanto, a vontade do monarca em manter os laços com uma das maiores  

casas nobiliárquicas de sua época. 

Entendemos que os conflitos de D. João II com a fidalguia não podem ser  

interpretados em bloco, mas como episódios que envolvem grupos nobiliários que se 

enfrentam no espaço da corte pelas benesses do monarca. É neste contexto que as mercês 

concedidas aos delatores da trama do duque de Bragança contra o monarca podem ser 

interpretadas – enquanto uma grande família senhorial perde benesses, outras recebem mercês 

em um cenário de constante conflito nobiliárquico. Segundo António Manuel Hespanha, as 

ações políticas consideradas pela historiografia como anti-nobiliárquicas são, na realidade, 
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ações dirigidas pontualmente contra certos membros da fidalguia, sem, no entanto, atingir os 

privilégios gerais da nobreza (HESPANHA, 1994: 381). 

 Como se pôde perceber, ao mesmo tempo em que o rei retirava privilégios de 

alguns nobres, mantinha a prática política de alianças e de benefícios. Em sua tese, Denise 

Nascimento destaca que a nobreza dos finais de quatrocentos estava longe de ser um grupo 

homogêneo. Segundo a historiadora, é possível perceber esta divisão nos conflitos de D. João 

II com o duque de Bragança, em que algumas casas senhoriais apoiaram D. Fernando e, 

outras, D. João. Abre-se, então, a possibilidade de novas interpretações a respeito desse 

reinado, sobretudo se entendermos que a  heterogeneidade propicia a renovação e a criação de 

novas alianças entre a fidalguia e o rei, o que acarretaria na manutenção das lógicas sociais e 

políticas da época, bem como no fortalecimento político de D. João II ao se apoiar na nobreza. 

Tal relação entre monarquia e nobreza era benéfica para ambas. A situação da nobreza “de 

ordem superior privilegiada é mais bem dimensionada ao abrigo de uma monarquia 

estruturada e fortalecida, que garante a ordem e uma canalização das riquezas de maneira 

mais eficiente” (COELHO, 2014: 60).  

Além disso, entendemos que a configuração do poder e de suas redes mudava 

conforme as circunstâncias, podendo o rei retirar e distribuir mercês dos grupos nobiliárquicos 

ou, até mesmo, mudar a configuração da realeza, uma vez que ele próprio poderia mudar de 

posição conforme as tensões e conflitos. Sendo assim, houve quem se beneficiasse com o 

confronto entre D. João II e as casas de Bragança e de Viseu que, como consequência, 

originou uma política de criação e de renovação de alianças pela concessão de graças e 

mercês. Portanto, D. João II, ao continuar com a distribuição de mercês, não rompeu com a 

prática política medieval assentada nas lógicas de serviço e benefício e não pode ser 

considerado um monarca que inaugura uma nova era política que se traduziria na capacidade 

de centralizar e monopolizar o poder. 
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ABSOLUTISMO ESPANHOL: UNIFICAÇÃO, CONFLITO E 

SEPARATISMO 
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Resumo: Tendo em vista tanto o nacionalismo contemporâneo espanhol quanto os 

nacionalismos periféricos, como o de Catalão, recorrerem ao passado para legitimar ou 

fundamentar suas posições, buscamos nesse trabalho uma discussão sobre as concepções 

centralistas do Estado espanhol, suas transformações ao longo do tempo e a evolução da 

identidade nacional. Analisamos a política unificadora de Castela na modernidade, que 

buscava unificar a Espanha a um determinado projeto de Monarquia Nacional. Nesse estudo, 

priorizamos perceber o processo de construção do Estado Espanhol, suas especificidades e 

incongruências de um Estado altamente aristocrático e combatente dos valores burgueses, ao 

mesmo tempo em que possuía uma máquina do estado racional e moderna. A compreensão do 

ideário conservador do Estado espanhol e sua contraposição aos sentimentos regionalistas, 

mais especificamente o separatismo catalão, mostra-se imprescindível para se pensar as 

especificidades do nacionalismo na Espanha e o recrudescimento de seus nacionalismos 

periféricos na contemporaneidade, e a forma como esse fenômeno foi visto e praticado a 

serviço de ideais diferentes de nação, colocando em cheque a governabilidade da monarquia 

espanhola. 

 

Palavras-chave: Absolutismo Espanhol, Separatismo; Unificação; Nacionalismo. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

“Combatemos longamente, em conjunto por uma história maior e mais humana”. É 

assim que o historiador Marc Bloch dedica a obra Apologia da História ao seu companheiro 

Lucien Febvre. De fato, foi o combate travado no início do século XX que possibilitou uma 

nova forma de ver e fazer a História. 

Em relação a Modernidade essa História trouxe novas fontes, objetos e análises que 

significaram um novo fazer histórico com múltiplas possibilidades. O período aqui tratado 

como Modernidade, é comumente compreendido como um período entre o século XV e 
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XVIII. No entanto, é preciso salientar que muitos historiadores utilizam outros parâmetros de 

periodização que podem levar em conta aspectos religiosos, políticos ou econômicos. O autor 

Trevor-Roper define que o tempo da Modernidade inicia no Renascimento e acaba com o 

Iluminismo, isto não significa uma evolução histórica linear, ao contrário, é o momento de 

efervescência social e profundas e indiscutíveis transformações na sociedade Ocidental, com 

grandes irregularidades. 

Desta forma, devido à complexidade deste período não é possível aplicar 

simplificações esquemática com marcos rígidos e pré-determinados, é preciso analisar os 

processos e significados históricos dos acontecimentos na Modernidade para compreender as 

rupturas e continuidades que definiram a construção de uma nova sociedade. 

Ao mesmo tempo que o conceito de Modernidade traz a ideia de oposição ao que está 

estabelecido, marca também a ruptura entre o atual e o antigo. Evidentemente que seu 

significado vai além dessa oposição ao (ultrapassado) cabendo ao historiador resgatar o 

movimento de profunda transformação vivida por aquela sociedade e o surgimento de uma 

nova mentalidade construindo novos comportamentos e valores 

A sociedade europeia viveu intensamente este período de grandes transformações, 

porém em ritmos e graus distintos em cada região, como afirma George Rude, em Ideologia e 

Protesto Popular. O Renascimento, por exemplo, não foi o mesmo em todos os lugares e o 

Iluminismo nem chegou a existir em outros. Poderíamos incluir aí, os distintos processos de 

Reforma Protestante e as inúmeras especificidades regionais da  cada  Absolutismo. 

Conforme Eric Hobsbawm em A Era das Revoluções, nesse momento intenso de substituição 

de crenças e valores, descobertas de territórios e povos, questionamentos religiosos,  

alterações  profundas  no  conjunto da  vida social  jurídica,  cultural  e política, “o 

nascimento de um novo mundo era inevitável”. 

De fato, os estudos sobre este período revelam uma enorme complexidade, bem como 

enormes contradições próprias de um período de grandes mudanças e questionamentos. Em 

contraposição aos particularismos medievais e sua política descentralizada o Estado 

Absolutista se configurou como uma forte centralização política na figura de um rei, 

mantendo assim o poder político na mão da antiga aristocracia feudal. A quebra da 

continuidade do poder político da nobreza europeia só ocorrerá pelas mãos da burguesia nas 

revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII. Neste artigo, centralizamos o estudo no 

processo de construção do Estado Absolutista Espanhol e o de sua unificação política forçada, 

além  das  suas  especificidades  e  incongruências  de  um  Estado  altamente  aristocrático   e 
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combatente dos valores burgueses, ao mesmo tempo em que possuía uma máquina do Estado 

racional e moderna. 

 

ESPANHA: ABSOLUTISMO E NACIONALISMO 

 

 

A península ibérica constitui-se em um território povoado há milênios, por povos que 

ali passaram e a tornaram um território multicultural. Povos célticos ali se instalaram na 

primeira metade do século VI a. C.; de III a. C. a IV d. C. fora dominada por Roma; após a 

queda de Roma fora invadida por povos germânicos e entre esses ali se fixaram os visigodos, 

que formaram um reino cristão, com vizinhos francos, suevos e vascões, que durara até a 

invasão muçulmana, quando estes se refugiaram no montanhoso norte da península. Após a 

reconquista, que expulsou de Granada os mouros, a península permaneceu fragmentada nos 

reinos cristãos de Castela, Navarra, Leão, Aragão e o Condado Portucalense (futuro reino de 

Portugal, o primeiro Estado Nacional europeu) que foram posteriormente unificados.  

“Grandes diferenças político-culturais convivem naquele território, cujos povos foram 

unificados, a partir do século XV, por um projeto de Estado-Nação. ” (JÚNIOR, 2009: 128). 

Sob o poder Habsburgo, a Espanha se tornaria uma potência conquistadora e o maior 

império ultramarino de então. Castela era o reino dominante da península, tendo uma posição 

territorial central favorável à expansão, com a maior população e uma política instável, 

dominada pela aristocracia, que controlava todos os territórios sob o poder da monarquia 

espanhola. “A Reconquista auxiliou no processo de centralização da autoridade real, 

responsável pela organização dos exércitos cristãos, e, ainda mais importante, na consolidação 

da identidade católica por meio da luta contra os “infiéis” (CARVALHO, 2016: 54). 

Embora tentassem criar um reino unificado havia grande dispersão administrativa, 

problema que persistiria por toda a modernidade e tentaria ser revertido pelos Bourbons no 

século XVIII, gerando o que Fusi (2000: 103) chama de oposição entre um centralismo legal e 

um localismo real. “A Inquisição [...] foi a única instituição unitária “espanhola” na península, 

um elaborado aparelho ideológico que compensava a divisão e a dispersão administrativas do 

Estado.” (ANDERSON, 2004: 65). 

Na modernidade, mais especificamente nos Estados absolutistas europeus, a  

identidade e o sentimento de pertencimento de um povo baseavam-se na continuidade 

imemorial da existência de uma nação, guiada por uma dinastia que reunia em si a soberania e 

garantia sua legitimidade. 

“Pudiéramos  decir  que  el  estadonación  es  una  forma  de  estado,  esto  
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es de poder, que se disfraza de nación, esto es de conciencia. Pero para 

entender mejor su naturaleza hay que observar  cómo  nació  en  su   lugar 

de origen, que  es  Europa.  Veremos  entonces que no surgió de la acción  

de grupos que,  compartiendo  una  conciencia  nacional,  quisieron 

construir un estado. Por lo general  la  cosa  se produjo a la inversa.  

Fueron los viejos estados del absolutismo los que, cuando  vieron  

amenazado el consenso social en que se basaban, optaron por convertirse  

en naciones. Los estados-nación europeos han nacido en muchos casos  

sobre las fronteras de las viejas monarquías que amalgamaban naciones 

distintas, unificadas tan sólo por el hecho de estar sometidas a un mismo 

soberano. La nacionalización  del  estado  ha  exigido  una  compactación  

de ese conjunto,  identificándolo  con  una  nacionalidad  dominante  en  él, 

lo que podemos llamar un  proceso  de  “etnogénesis”,  y  elevando  a 

quienes formaban parte de él de la categoría de súbditos a la  de  

ciudadanos, iguales en derechos ante la ley, por lo menos en  teoría,  

aunque, durante mucho tiempo, con derechos políticos muy distintos, en 

función sobre todo de su fortuna.” (FONTANA, 1998: 8-9) 

 

No caso da Espanha, o catolicismo foi fundamental para a construção do sentimento 

nacional, sendo utilizado em reação às inovações científicas e a Reforma Protestante que 

ameaçavam a noção de cristandade, base das monarquias nacionais desde a Idade Média. As 

guerras protagonizadas pelos Estados europeus, especialmente a partir do século XVI, 

abalariam a noção de cristandade e seus princípios religiosos e abriria caminho para a 

construção da ordem europeia sobre a égide dos interesses nacionais e da razão do Estado. 

 

“A exuberância da expansão do capitalismo mercantil europeu no século 

XVI levou a uma crescente disputa por interesses comerciais, especialmente 

ligados ao tráfico marítimo, ao controle de rotas e de fontes de arrecadação 

de tributos. Os Estados tornavam-se enormes máquinas fiscais, financeiras, 

burocráticas e militares. A guerra era o comércio por outros meios. ” 

(MAGNOLI, 2006: 170) 

 

Durante quase dois séculos, Habsburgos dominariam a Espanha. Com o pretexto de 

defender a fé católica, se envolveriam em inúmeros conflitos e guerras. Com os metais 

preciosos vindos da América, manteriam suas lutas dinásticas e religiosas, na defesa do 

Império Habsburgo e da estrutura de uma sociedade feudal, comandada pela nobreza. “Os 

Habsburgos foram, de fato, grandes defensores da Igreja Católica no século XVI e 

contribuíram firmemente para cimentar a união entre hispanicidade e catolicismo. ” 

(CARVALHO, 2016: 55). A burguesia e, consequentemente, seu projeto de Estado, seriam 

esmagados pela monarquia, atrasando a inserção espanhola no mundo capitalista e permitindo 

a ascensão de outras potências como Inglaterra e França, após o esfacelamento do império 

espanhol e conflitos pela sucessão que resultariam na subida dos Bourbons ao trono espanhol. 
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A Catalunha, na Idade Média parte do reino de Aragão, então denominada como 

Condado de Barcelona, está entre essas regiões submetidas à força ou por meio da política 

dinástica de casamentos ao projeto unificador de Castela, que primeiro expressou seu 

imperialismo anexando ou invadindo os reinos vizinhos. O Condado de Barcelona nasceu 

como parte de uma barreira além dos Pireneus contra a expansão muçulmana, criada pelos 

monarcas carolíngios e denominada de Marca Hispânica. “el encuentro entre el hecho 

pirenaico – refugio y luego avance del poblamiento [...] – y el hecho marítimo, com todos los 

recuerdos y [...] exhortaciones mediterrâneas, caracteriza suficientemente bien a esa 

comunidad en gestación.” (VILAR, 2011: 105). A região protagonizou inúmeras revoltas 

camponesas e rebeliões contra a monarquia, que pretendia aumentar seu poder em 

contraposição a autoridades e privilégios locais, como em 1640. 

 

“Em 1640, durante a Guerra dos Trinta Anos entre Espanha e França, a 

obrigação de sustentar tropas reais estacionadas na Catalunha  gerou  

protestos de camponeses catalães. Com o apoio da elite local, a revolta 

resultou na declaração de independência da Catalunha, que só voltou ao 

controle espanhol em 1652 ” (CARVALHO, 2016: 57). 

 

 

Apesar de já pertencer à monarquia Espanhola, a própria Lei do Condado permaneceu 

em vigor até 1714, fim da Guerra de Sucessão Espanhola. A Guerra de Sucessão foi um 

conflito que envolveu Habsburgos e Bourbons, levando a um enfrentamento bélico entre 

potências da época pelo trono espanhol. 

 

“A falta de um herdeiro direto para o trono espanhol levou Carlos II, [...] a 

legar a Coroa, em testamento, a Filipe de Bourbon, duque de Anjou, neto de 

Luís XIV, mas que era também herdeiro presuntivo da França. Em janeiro 

de 1701, as cortes espanholas, reunidas em Madri e Barcelona, 

reconheceram o duque como seu novo rei, nomeado Filipe V. Preocupados 

com uma possível união franco-espanhola, pois a sucessão francesa por 

primogenitura não estava ainda de todo assegurada, Áustria, Inglaterra, 

Holanda, Suécia, Dinamarca e vários principados alemães estabeleceram 

[...] a Grande Aliança. O aumento da tensão entre as partes deflagrou a 

guerra que se iniciou pelo norte da Itália e, nos 11 anos seguintes, alastrou- 

se pelos principados alemães, Países Baixos, norte da França e Península 

Ibérica, envolvendo quase todas as nações do continente. ” (FURTADO, 

2011: 69). 

 

Catalunha, assim como outras regiões da Espanha que optaram pelo candidato 

Habsburgo ao trono, sofrem represálias assim que Felipe V ascende ao poder. A cidade de 

Barcelona é invadida pelas tropas do monarca em 11 de setembro de 1714, e em 1716 os 

Decretos da Nova Planta acabam com os parlamentos regionais. A partir de então o  
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castelhano é imposto como língua oficial, o direito é unificado em todo o território e fica clara 

a política de centralização bourbônica. “A Espanha bourbônica foi centralizada em torno de 

um eixo central, Castela, e vertebrada a partir de uma identidade homogeneizadora espanhola. 

” (CARVALHO, 2016: 61). 

A partir do século XIX, as elites liberais buscaram a modernização espanhola e 

apoiaram os ideais de nação, e com o tempo incorporaram os princípios do catolicismo 

defendidos pelos conservadores, que rejeitavam o conceito de nação. As invasões 

napoleônicas resultam na criação de movimentos populares de resistência, e em 1812 as elites 

intelectuais espanholas elaboram a Constituição de Cádiz, 

 

“precursora do Estado de Direito e da construção e fortalecimento da 

identidade nacional espanhola. A Constituição de 1812 estabelecia que a 

soberania residia na nação, e não mais na figura do rei; criava uma 

monarquia constitucional que limitava os poderes do monarca; adotava a 

separação dos poderes; o voto masculino indireto; a liberdade de imprensa; o 

direito de propriedade e o fim da tortura. Além disso, instituía a educação 

pública como obrigação do Estado e extinguia o feudalismo e a Inquisição. ” 

(CARVALHO, 2016: 63-64). 

 

 

Após a volta de Fernando VII ao poder a Constituição é revogada, mas o ambiente de 

instabilidade política gera questionamentos sobre a legitimidade de seu poder e uma profunda 

crise identitária espanhola, que se manifestará mais fortemente a partir do fim do século. 

 

“Tal período testemunhou a perda das colônias americanas ocorrida nas duas 

primeiras décadas do século; a eclosão de três guerras civis (as Guerras 

Carlistas de 1833–1840, 1846–1849 e 1872–1876); a Revolução Gloriosa 

(1868); a mudança de dinastia, com a entronização de Amadeu de Saboya 

(1870-1873); a Proclamação da I República (1873); a Restauração 

Bourbônica (1874); bem como a derrota para os Estados Unidos na Guerra 

de Cuba (1898)” (CARVALHO, op. cit.: 64). 

 

Inicialmente rejeitados, os ideais de nação são adotados pelos governantes a partir de 

meados do século XIX, em reação aos crescentes movimentos de trabalhadores baseados no 

socialismo, fortes em regiões mais industrializadas do país como Catalunha e País Basco. A 

Catalunha foi uma das regiões que mais cedo se industrializou na Espanha (ao lado do País 

Basco), tendo sua capital Barcelona recebido grande quantidade de imigrantes em finais do 

século XIX e início do século XX enquanto a maioria da Espanha ainda era agrícola. 

Nesse período catolicismo e espanholidade são fundidos, e o nacional-catolicismo 

começa a ganhar forma. No entanto, a grande quantidade de conflitos internos, assim como o 
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nascimento dos nacionalismos periféricos impede um avanço uniforme do nacionalismo 

espanhol. Ao invés de lutar contra um inimigo estrangeiro comum, elemento de coesão da 

maioria dos nacionalismos na Europa, o país estava dividido internamente. 

 

“A Espanha não teve bandeira nacional até 1843. Depois de criada, o 

símbolo foi questionado primeiro por carlistas e depois por republicanos até 

1939. Quando no poder, os republicanos alteraram a bandeira, trocando a 

faixa inferior, que deixou de ser vermelha e passou a ser roxa. Franco, por 

sua vez, retomou as cores tradicionais, mas incluiu a “Águia de São João” 

atrás do brasão, resgatando um símbolo utilizado pelos Reis Católicos. 

Depois da Transição, a “Águia” foi excluída, mas continuou a ser usada  

pelos grupos de extrema direita, com quem é identificada. Tampouco houve 

consenso sobre o hino nacional até o século XX. Além disso, a canção nunca 

teve letra, o que contribui para diminuir seu apelo sentimental. A debilidade 

do processo de nacionalização das massas poderia ser constatada pelo pouco 

esforço estatal para incutir símbolos e mitos nacionais no público. ” 

(CARVALHO, op. cit.: 70). 

 

 

A virada do século XIX para o XX “Es el momento de los estados-nación que 

organizan el patriotismo para defender o expandir su pretensión de potencias. ” (VILAR, 

2011: 44). Antes disso, pode-se falar apenas de sentimentos de pertencimento, nos quais as 

monarquias se legitimaram durante a modernidade: “a fundamentação do poder era dinástica, 

divina, mas não nacional como no Estado atual, no qual a nação é a detentora da soberania. ” 

(CARVALHO, 2016: 25). Elemento de coesão política, o nacionalismo pode ser 

instrumentalizado tanto como homogeneizador como diferenciador social, definindo papéis 

identitários de indivíduos e unindo-o a outros, mas também excluindo o “outro”, aquele que 

não faz parte do grupo. 

Baseando-se nas diferenças entre as tradições alemã e francesa, Carvalho (op. cit.:  32- 

33) define dois tipos básicos de nacionalismos, o cívico e o étnico. O cívico trabalha em cima 

de questões como valores e ideais nacionais baseados na cidadania e nas instituições do 

Estado liberal, em que seus indivíduos possuem a soberania e participam da nação por sua 

própria vontade. Já o étnico utiliza termos culturais como a língua, as tradições e 

características comuns, um grupo orgânico-historicista com o qual seus indivíduos podem se 

identificar apenas pelo fato de terem nascido naquele território. 

O nacionalismo, no entanto, não foi homogêneo, e suas mutações históricas foram 

determinantes para os conflitos da primeira metade do século XX, especialmente as duas 

guerras mundiais e a ascensão do fascismo. 
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“Devem ser mencionados quatro aspectos dessas mutações. O primeiro, 

conforme já vimos, é o surgimento do nacionalismo e do patriotismo, como 

ideologia encampada pela direita política. Isto encontraria sua expressão 

extrema entre as duas guerras, no fascismo, cujos ancestrais ideológicos aí 

são encontrados. O segundo é a pressuposição, absolutamente alheia à fase 

liberal dos movimentos nacionais, de que a autodeterminação nacional, até e 

inclusive a formação de Estados soberanos independentes, aplicava-se não 

apenas a algumas nações que pudessem demonstrar sua viabilidade 

econômica, política e cultural, mas a todo e qualquer grupo que reivindicasse 

o título de "nação". [...] O terceiro era a tendência progressiva para admitir 

que a "autodeterminação nacional" não podia ser satisfeita por  qualquer 

forma de autonomia inferior à plena independência do Estado. Durante a 

maior parte do século XIX a maioria das reivindicações de autonomia não 

havia previsto isso. Finalmente, havia a nova tendência para definir uma 

nação em termos étnicos e especialmente em termos de linguagem. ” 

(HOBSBAWN, 1988: 132). 

 

O nacional-catolicismo se radicaliza no século XX, tornando-se mentalidade da 

extrema-direita espanhola. O nacionalismo catalão, já anteriormente utilizado por movimentos 

de trabalhadores ligados a esquerda, é adotado pela burguesia na Catalunha, e a partir da 

década de 30 já é um fenômeno de massas. 

 

“El catalán fue, sin duda alguna, el movimiento nacionalista alternativo que 

se consolidó más rápidamente. La Liga Regionalista, el primer partido de 

masas nacionalista, fue creada en 1901. La formación, dirigida por Enric 

Prat de la Riba y Francesc Cambó, puede ser definida como nacionalista, 

conservadora, industrialista y no dinástica. La Liga reunió, sobre todo, a los 

burgueses, descontentos con la ineficacia del Estado y los partidos de la 

Restauración a la hora de defender sus intereses en la agitada coyuntura 

finisecular, y a los intelectuales catalanistas, que habían participado en la 

experiencia de la Unió Catalanista, una asociación fundada en 1891, y en la 

elaboración de las Bases de Manresa (1892). […] Esta formación se 

convirtió en hegemónica en Cataluña –hasta la Segunda República, con el 

ascenso de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)– y llevó a cabo, con 

bastante éxito, un intenso proceso de expansión social y de nacionalización 

catalana en todos los terrenos.” (CANAL, 2011:63). 

 

Do fim do século XIX ao início da década de 30, “el problema fundamental de España 

en ese período fue un problema político: la búsqueda de un sistema político que gozase de 

legitimidad.” (CARR, 1983: 7). Em 1923, o general Miguel Primo de Rivera lidera um  golpe 

militar para reestabelecer a ordem e pôr fim a agitação dos trabalhadores em Barcelona, 

apoiado pelo rei Alfonso XIII. 

A modernização, pela qual o país passava desde o início do século, contribuiu  para 

que a Monarquia e seu governo fossem identificados com um passado com o qual a Espanha 

não mais gostaria de ser identificada. “El hecho de que entre la mitad y dos tercios de la 
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nobleza residiera en Madrid contribuía a que fuera perdiendo progresivamente influencia 

social en las regiones en que poseía sus latifúndios. ” (TUSELL, 1999: 11). 

Na década de 30 o país passaria por sua única experiência democrática antes de 1977, 

a Segunda República. A grande maioria da população espanhola, no entanto, essencialmente 

conservadora, não via com bons olhos um governo que prometia reformas sociais. Problemas 

políticos e sociais se uniam a fatores econômicos, provocando uma sensação de crise. O 

crescimento urbano e a vinda das massas para a vida pública contribuem para a entrada da 

população na vida política e o crescimento das expectativas e da pressão sobre o governo 

republicano. “La repentina movilización política de la Segunda República de 1931 puso a 

flote conflictos que habían mantenido soterrados los anteriores sistemas políticos y que la 

misma República no consiguió controlar. ” (CARR, 1983: 7). A pluralidade partidarista do 

início da república decantou-se em três principais forças com o tempo: direita, esquerda e um 

centro republicano. Dentro da direita, nasce a Falange Espanhola, inspirada no fascismo 

italiano e liderada pelo filho de Rivera, ditador entre 1923 e 1930. A radicalização de posturas 

contribui para fomentar a tensão no país, e em 1936 a extrema direita começa a articular um 

golpe, pretendendo tomar o poder por meio da violência. 

 

“Três fatores tiveram importância fundamental. Primeiro, a extrema 

disparidade dos níveis de desenvolvimento da Espanha na década de 30. Isso 

fez com que o golpe militar desencadeasse o que, na realidade, eram várias 

guerras entre culturas distintas: a cultura urbana e seus estilos cosmopolitas 

de viver em oposição à tradição rural; o secular opondo-se ao religioso; a 

cultura política autoritária em confronto com as ideias liberais […].  

Segundo, a força com que os elementos opostos se chocavam devia-se em 

boa parte à influência cultural de uma corrente maniqueísta do catolicismo, 

que continuava a predominar na Espanha e afetava até mesmo aqueles que 

haviam rejeitado conscientemente o credo religioso e a autoridade da Igreja. 

Terceiro, dado que os acontecimentos foram deflagrados por um golpe 

militar, é preciso examinar também o papel do exército na Espanha e, em 

especial, o surgimento de uma cultura política rígida e intolerante entre a 

oficialidade durante as primeiras décadas do século XX.” (GRAHAM, 2013: 

12). 

Apesar da heterogeneidade na composição política dos sublevados (carlistas, militares, 

falangistas, monárquicos e católicos), a falta de um projeto definido e a demonização da 

Frente Popular, encarada como um perigo iminente de tomada do poder pela esquerda, 

manteriam a unidade do movimento. A Franco foi concedido a condição de Chefe de Estado 

provisório sem data limite específica, e a aparência de que as medidas que tomava tinham 

caráter provisório ajudava-o a garantir seu monopólio de poder. “Cierta propensión fascista y 

una radical indefinición que, en la práctica, multiplicaba el poder político de Franco, 
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resultaron los rasgos más característicos de un Estado que daba sensación de 

provisionalidad.” (TUSELL, 1999: 210) 

Durante a ditadura franquista, o nacionalismo espanhol era claramente um tipo de 

nacionalismo étnico, baseado em uma identidade legitimadora, que segundo Castells 

(1999:24), é uma identidade “introduzida pelas instituições dominantes da sociedade no 

intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais […].”. Isso 

acabou desgastando a imagem do nacionalismo espanhol, identificado com a repressão da 

ditadura que buscava a qualquer custo apagar a memória dos vencidos e impor um ideal único 

de nação. 

 

“De hecho, la identificación entre españolismo y franquismo y entre 

nacionalismos periféricos y antifranquismo persiste todavía. […]  em 

sectores de la izquierda y en los nacionalismos periféricos, la bandera 

española es un símbolo de la extinta dictadura. Cierto es que el franquismo 

usó y abusó de la bandera y otros signos nacionales, pero eso ha ocurrido 

casi siempre en los regímenes autoritarios.” (CANAL, 2011: 65). 

 

Já o nacionalismo catalão, perseguido pela ditadura, se baseou em uma mistura de 

nacionalismo cívico e étnico, que buscava na continuidade ou longevidade de suas instituições 

e de elementos culturais ao longo da história afirmação para uma identidade de resistência, 

que Castells define como uma identidade 

 

“criada por atores que se encontram em posições/condições desvalorizadas 

e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo, assim,  

trincheiras de resistência e sobrevivência com base em princípios diferentes 

dos que permeiam as instituições da sociedade, ou mesmo opostos a estes 

últimos […].” (1999: 24). 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Analisando a história da Espanha percebemos que, desde tempos remotos, povos com 

diferentes culturas vivem na Península Ibérica. O absolutismo espanhol, representado pela 

monarquia de Castela, subjugou povos e reinos de territórios vizinhos na modernidade, por 

meio da política dinástica de casamentos ou por meio da guerra. A ideia de luta contra os 

“infiéis” e a necessidade de se manter uma Espanha única e católica permaneceria por muitos 

séculos na mentalidade de líderes conservadores espanhóis, ainda que sobre outras roupagens. 

Essa mentalidade atravessaria a modernidade e se fortaleceria sob o reinado dos Bourbons, 

que tentariam reverter a oposição centralismo legal e localismo real,  existente sob o reinado 
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dos Habsburgos, eliminando leis, culturas e instituições políticas de regiões que se oporiam  a  

Felipe  V  durante  a  Guerra  de  Sucessão  e  subordinando-as  ao  centralismo de Castela, 

como ocorreu com a Catalunha. 

O fim da modernidade abalaria as estruturas sobre as quais o absolutismo espanhol 

fincou suas bases. A religião deixaria de ser paulatinamente o cimento que unia a Europa, 

baseada no ideal, agora ultrapassado, de cristandade da Idade Média, e a legitimidade divina 

sob a qual as dinastias se fixavam começam a ser questionada. Os interesses nacionais 

emergem como guias de um Estado, que agora precisam ser Estado-nação elevando, pelo 

menos na teoria, seus súditos a condição de cidadãos. Os ideais revolucionários de república 

são combatidos pela monarquia espanhola e seus apoiadores, embora tenham adotado as  

ideias do nacionalismo, aglutinando-as ao catolicismo. Os inúmeros conflitos internos e 

externos, assim como o atraso para criar símbolos nacionais, dificultam um avanço uniforme 

do nacionalismo espanhol, identificado pelos nacionalismos periféricos com a repressão e a 

violência. 

No século XX, o nacional-catolicismo ganha um formato radical nas mãos da extrema 

direita. A monarquia, enfraquecida, não vê outra alternativa a não ser apoiar os projetos da 

direita e as ditaduras, primeiro a de Primo Rivera, depois a de Francisco Franco. Baseados em 

uma identidade de resistência, os separatismos, como o Catalão, lutariam para manter vivas 

suas culturas, e o nacionalismo espanhol ficaria identificado com a ditadura. Lutar contra o 

nacionalismo espanhol significaria a partir de então lutar contra a repressão, a violência, a 

supressão de direitos e o centralismo de Castela. 
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A CONFLITIVA SITUAÇÃO POLÍTICO-RELIGIOSA ESPANHOLA 

DURANTE O SÉCULO XVI: SANTA TERESA DE JESUS (1515-1582) 

 

 

André Luis de Castro Albuquerque
6
 

José Martínez Millán
7

 

 
Resumo: Esta pesquisa da minha tese de doutorado tem como objetivo investigar os  

caminhos políticos-religiosos adotados por Santa Teresa de Jesus para realizar a Reforma do 

Carmelo Descalço feminino realizado por ela no ano de 1562 na cidade de seu nascimento 

Ávila reino de Espanha. Para compreender a questão da Reforma Religiosa empreendida por 

Teresa no século XVI, é necessário vislumbrar o sentido político que nasce com o conceito da 

Reforma Religiosa e por consequência a nova configuração social de Castela que surgirá 

através das discussões nos diversos concílios romanos empreendidos pelos papas que 

disputavam com as monarquias pelo poder cristão de seus reinos. 

 

Palavras-chave: Teresa de Jesus, Política, Felipe II, Roma 

 

 

 

Introdução 

 

 

Este projeto de tese tem como objetivo investigar os caminhos político-religiosos 

adotados por Santa Teresa de Jesus para realizar a Reforma do Carmelo Descalço feminino 

começado por ela mesma no ano de 1562 em sua cidade de nascimento Ávila reino de 

Espanha. Para compreender a questão da Reforma Religiosa empreendida por Teresa no 

século XVI, é necessário vislumbrar o sentido político que nasce com o conceito de reforma 

religiosa e, por conseguinte a nova configuração social do Reino de Castela que surgirá com 

discussões nos diversos concílios papais e com o remodelamento religioso imposto pelas 

monarquias em seus reinos. 

A compreensão das mudanças promovidas pela igreja na vida dos espanhóis através 

das novas definições de comportamento dos cristãos é possível ser notada quando dialogamos 

com MILLÁN (2015: 2): 

                                                      
6
 Doutorando pela Universidad Autónoma de Madrid – UAM. Pesquisador em História Moderna e religiosidade 

do século XVI espanhol.  Professor universitário da Universidade Nove de Julho – Uninove. 

 
7
 Orientador. Professor catedrático pela Universidad Autónoma de Madrid. Presidente del Instituto Universitario 

la Corte en Europa. 
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“…el IV concilio de Letrán, al definir al cristiano como integrante del 

“cuerpo místico” de Cristo, reforzó los elementos identificadores que 

hicieron del cristiano un fiel, esto es, un individuo en situación de 

contrayente y de asociado a un pacto: el del calvario, en virtud del cual, el 

fiel aceptó estar unido individual y solidariamente a Cristo, a  sus 

sufrimientos y a sus méritos. Fieles son aquellos que forman parte del cuerpo 

místico de la Iglesia, aquellos que se asocian con Cristo en esta sociedad 

(cristiana), que aspira a la salvación eterna por los méritos de Cristo y por las 

obras que el asociado realiza en unión con Cristo. Estas obras de justicia que 

le hacen “justo” y por las que se “justifica”. Todo esto lleva a identificar 

como “infieles” a todos aquellos que no se adhieren al pacto de asociación 

con Cristo, bien porque no son fieles al pacto en la definición entendida por 

la Iglesia, bien porque guardan fe a otro pacto. Las indagaciones sobre la fe, 

que llevaba a cabo la Inquisición, se encargaban de excluir a los primeros 

(herejes), mientras que a los segundos, según el canon 68 del concilio, les 

imponía la obligación pública de declarar su cualidad de “infieles”, no 

integrantes del cuerpo místico, mediante marcas distintivas, reservadas a 

moros y judíos. Es decir, las medidas de segregación frente a las minorías 

cobraban su plena explicación en la doctrina del “cuerpo místico”. Moros y 

judíos eran cuerpos extraños, adosados al cuerpo social cristiano, por lo que 

debían ser expulsados de sus cargos y oficios (artículo 69 del IV concilio de 

Letrán)
8
. 

 

Neste período histórico, os judeus ocupavam cargos importantes na sociedade de 

Castela como médicos, escreventes, com oficinas de artesanato, grandes comerciantes de 

roupas, etc. Com a nova ordem do Concílio de Latrão, a grande maioria dos judeus tiveram 

que se converter ao cristianismo ou seriam perseguidos e perderiam seus cargos e trabalhos. 

Para eles, a conversão seria a possibilidade de seguir formando parte da sociedade espanhola, 

no entanto, seus trabalhos, juntamente com seus costumes mantidos depois da conversão eram 

indicativos de que eles pertenciam ao grupo de judeus-convertidos, sendo novos cristãos na 

nova configuração social imposta deveriam ser objetos de vigilância constante. 

O Concílio de Latrão e suas diretrizes fez com que aparecessem dois grandes grupos 

sociais que formaram o reino espanhol, os “cristãos velhos” formados pelos “castelhanos 

antigos” e justamente por isso, respeitosos com a questão da fé cristã e os “novos cristãos” 

formados especialmente por judeus recém convertidos ao cristianismo, considerados pelo 

primeiro grupo como pessoas que não viviam plenamente a fé cristã, uma vez que foram 

forçados a conversão, devido às novas circunstâncias sociais. Desde o princípio os dois  

grupos assumiriam de forma distinta o conceito de demonstração religiosa no que diz respeito 

a viver e demonstrar a sua fé. 

 

                                                      
8
 Cf. MILLÁN, José Martínez. La Reforma Espiritual de Santa Teresa de Jesús y su relación con las 

facciones cortesanas de la Monarquía Hispana. En Hispana Sacra, LXVII. Nº 136, julio-diciembre 2015, 1-en 

10. 
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“Los cristianos viejos que hacían parte de la corte de Felipe II defendían la 
idea de que: los actos externos identificaban unos valores y signos 

defendidos por un grupo social tenía una exigencia menos interiorista”, los 
cristianos nuevos “entendían la religión de manera más personal e intimista 
en conexión con el movimiento de la observancia. Para ellos, la 
espiritualidad se correspondía a la regeneración que perseguían, su 
espiritualidad era interiorista y se encaminaba hacia la mística como 

consecuencia de la vivencia experimentada en su transformación interior.
11

” 

 
 

Estas duas formas de ver a religião fará com que os dois novos grupos entrem em 

choque, não apenas ao conceito religioso, mas também na questão política
12

. Os cristãos 

velhos que faziam parte da corte de Felipe II buscavam limitar o poder dos novos, dando clara 

indicação que eles não haviam de fato se convertido, chegando a pedir a intervenção do Santo 

Ofício como forma de controlar a espiritualidade e o avanço de doutrinas que podiam surgir 

com o conceito de religiosidade e demonstração de fé
13

. O grupo de “novos cristãos” 

assimilarão a vivência cristã defendida pela observância franciscana que defendia o trato 

pessoal  com  Deus  através  da oração  mental,  os  mesmos  serão  consumidores  assíduos 

de romances cristãos com está tendência espiritual que ganhava adeptos e se espalhava 

rapidamente por toda Castela, a própria Santa Teresa
14 

em seu Libro de la Vida comentará 

como estás leituras lhe foram úteis no começo de sua vida espiritual. 

A oração de recolhimento, a busca de uma vida interior, poderia dar possibilidades de 

pensamentos fora do restrito círculo teórico defendido e estabelecido pelos Concílios onde as 

demonstrações de fé deveriam passar por um profundo exame eclesiástico, por tanto, a oração 

de recolhimento naquele momento histórico poderia trazer em sua assimilação e vivência 

traços de heresias, conceito muito vinculado a mulheres chamadas de bruxas, alumbradas, 

iluminadas, etc, uma vez que a oração mental era um estar “a sós com quem sabemos que nos 

ama” e por que afinal “existe um mundo interior dentro de nós mesmos”
15

. Estes conceitos e 

demonstrações de interpretação cristã seriam vigiados, investigados e punidos pela inquisição, 

 
11

Ibíd: 4. 
12

Cfr. Lista de oficios vedados en Nueva Recop., Lib. 8, tít. 2, autos 1 -2. Hasta ¨para ejercer como maestros de 
primeras clases encontraban dificuldades¨. A. Domínguez Ortiz, o.c., pp. 149, 223; cfr F. Márquez Villanueva, 

¨Conversos y cargos concejales en el siglo XV¨en Revistas de Archivos, Bibliotecas y Museos, 63/2 (1957), 

503-540. 
13

Sobre o movimiento defendido pelo novo grupo, ler: Cisneros y la Reforma española. En BATAILLON, 

Marcel. trad. de Antonio Alatorre – 2ª ed. – Madrid: FCE, 1966. 
14

Fazem parte de suas leituras: Morales de san Gregorio, las Confesiones de san Agustín, el Tercer Abecedario 
de Osuna; Dionisio el Cartujano, Contentus mundi; El Arte de servir a Dios de Alonso de Madrid, etc.; también 

leyó a fray Luis de Granada como ella misma confiesa en carta al propio autor. 
15

JESUS, Teresa de Castillo Interior. Obras completas, editorial de espiritualidad 5ª edición (2000). pp:844/45.  

várias religiosas, betas, mulheres da sociedade foram presas e acusadas de desvirtuar a 
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verdadeira fé que nasce do centro da cristandade: a Santa Mãe Igreja e sua santa doutrina. 

Sobre as diversas correntes espirituais espanholas do século XVI, BATAILLON 

(1966) nos apresenta as diferenças doutrinárias más tangíveis para os inquisidores, é 

justamente nesta farta documentação existente nos diversos arquivos espanhóis que podemos 

situar a relação histórica da sociedade espanhola com o campo jurídico religioso: ¨El 

iluminismo español es, en sentido amplio, un cristianismo interiorizado, un sentimiento vivo 

de la gracia. En cuanto los alumbrados sieguen pela vía del dejamiento a la acción de Dios 

como camino seguro¨
16

 

O autor na referida obra faz uma observação, que ele mesmo qualifica de não mera 

casualidade, segundo o qual “todos os alumbrados, cujas origens familiares não são 

conhecidas,  pertencem  a  famílias  de  cristãos  novos”
17

.  Outros  investigadores  apontam  o 

equivoco na tentativa de se chegar a uma apreensão do significado do que viria a ser as 

pessoas denominadas “alumbradas”: “Algo parecido ocorreu durante o século XVI com o 

nome de “alumbrados”, que chegou a ser aplicado, de forma ambígua, a toda pessoa de 

extrema espiritualidade” 
18

. 

Para os alumbrados, o amor de Deus é o tudo, e as Sagradas Escrituras a fonte da 

verdade (a verdade evangélica), pensavam que Deus exime o cumprimento das demais regras 

externas. É dentro desta perspectiva que os pertencentes desta corrente espiritual irão se opor  

a rituais grandiosos de cunho externo, tendo uma forte inclinação a oração mental em  

oposição a oração vocal ou de coro muito comum nos mosteiros e conventos. Consideravam 

dispensáveis os ritos e cerimônias da Igreja: reverências as imagens (troços de madeira, 

segundo diziam), a penitência exterior, as obras com esperança de prêmio por temor ao 

castigo eterno
19

. 

Devemos pensar em Teresa de Jesus como sujeito ativo dentro destas novas correntes 

espirituais de seu tempo. Ela nasce neste ambiente formado por grupos religiosos que 

promoveriam diversas reformas, fomentavam novos estilos de vida interior, práticas religiosas 

e de oração. Seus escritos, como seu ideal e doutrina religiosa a situam dentro destas 

manifestações que passava toda a Espanha em especial Castela. A própria Teresa já em  1565, 

 
 

16
BATAILLON. Marcel. Erasmo y España. Trad. de Antonio Alatorre, ilus. de Elvira Gascón – 2ª  ed. – 

Madrid: FCE, 1966. p:167. 
17

Ibíd.: 180 – 181. 
18  

Cfr. SANTOJA, Pedro.  Las doctrinas de  los alumbrados españoles  y  sus posibles  fuentes    medievales. 
DICENTA. Cuadernos de Filología Hispánica. 2000, 18. 353-392. 
19

Ibíd.: 8. 

percebia a gravidade do problema com a aproximação do Santo Oficio Inquisitorial em torno 
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dela. 

Ao escrever sua autobiografia, ela expõe de forma clara os problemas e contradições 

causadas pela exposição de seu pensamento religioso aos padres e autoridades eclesiásticas 

que estavam desejosos de conhecer sua doutrina, para ela era uma quase morte: a tensão de ter 

por fim encontrado um caminho no qual poderia se apoiar e as sentenças dos estudiosos da fé 

que afirmavam categoricamente que as sensações que ela sentia e a forma como a mesma 

compreendia a Deus era uma enganação do demônio. Não foram poucos os que a indicavam a 

ter uma “santa desconfiança” de suas visões e “revelações extraordinárias”
20

, historicizar  este 

aspecto de sua vida é trazer a tona uma discussão profunda com uma mulher em um tempo e 

espaço histórico concretos. 

 

A espiritualidade teresiana: uma problemática em seu tempo. 

 

O estudo do pensamento e espiritualidade de Santa Teresa e sua relação com o 

movimento da Reforma Religiosa defendida por Roma e pelo Rei Felipe II faz com que este 

tema de estudo seja um dos mais complexos e inéditos na investigação histórica.  

Historiadores e estudiosos sobre a temática teresiana, afirmam: “que os diversos estudos 

históricos ficaram cristalizados a ponto de se concluir que Santa Teresa não teve muita sorte 

em seu tratamento histórico”21. 

Teresa está situada em um panorama de intensa atividade e mudança político-

religiosa, situar este personagem histórico dentro desta perspectiva social é compreender sua 

reforma na própria história da Espanha: as diversas correntes espirituais que dão as 

características sociais e políticas da monarquia espanhola durante os séculos XV, XVI, XVII 

e o enfrentamento  entre Felipe II e o papado, a implicação das reformas definidas pelo 

Concílio de Trento, as novas adaptações que deveriam ser adotadas pelas ordens religiosas 

masculinas e femininas que seriam reformadas em todo o reino, são como podemos observar 

pontos que serão trabalhados ao longo desta investigação. 

Este ano de 2015 marca as atividades do V Centenário de Nascimento de Santa Teresa 

de Jesus22, e com o centenário novos estudos históricos e investigações sobre sua vida e  obra 

 
20 

Cfr. Cap. 33. 
21

EGIDIO, Teófanes. Perfil Histórico de Santa Teresa. Editorial de Espiritualidad. (2012). 3ª Edición. Madrid. 
p. 18 
22

http://www.stj500.com/ 

estão sendo lançados e revisados, porém quando observamos as publicações que estão 

http://www.stj500.com/
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diretamente relacionados com o processo de “descalzes” realizado por Teresa no século XVI 

nos deparamos com problemas na abordagem histórica EGIDO (2012: 18): 

 
¨La historia del Carmen reformado, petrificado por el obsesivo mimetismo 
con los posteriores historiadores generales se adecuaran a la pauta, se 
convirtió en una especie de aurea legenda¨ blanca, controlada y dirigida por 
los superiores mayores, en literatura ejemplar sin lugar para problemas de 

otra estirpe¨
23

. 

 
A historiografia tradicional, ajustada aos esquemas dos  primeiros biógrafos carentes 

de uma visão do contexto ambiental, demasiado condescendente de certos intentos, 

conscientes ou não, de descobrir uma aureola de santidade em todos os momentos de sua 

vida, inclusive em sua genealogia, nos transmitiu uma imagem de Teresa um tanto 

incompleta, cristalizada em um ideal de santidade vinculado aos padrões religiosos da 

época. Seu nome figurará igualmente na lista de “heterodoxos espirituais” do século XVI, ao 

lado de Valdés, e do Arcebispo Carranza e outros
24

. 

Para sanar este problema que persiste na bibliografia de estudos teresianos buscamos 

situar o leitor no contexto religioso-político espanhol do fim do século XV, para poder 

perceber as reconfigurações empreendidas por Felipe II na sociedade espanhola no século 

XVI. 

Segundo MORA (1998: 112)
25

: 

 
¨Para las personas del siglo XVI la religión constituía un instrumento 

esencial en su forma de aprehender la realidad. La interpretación del mundo 

y de la propia existencia estaba marcada por un cristianismo que daba una 

configuración simbólica trascendente a los momentos importantes en la vida 

de todo ser humano. Desde el bautismo hasta la extremaunción, las 

celebraciones eclesiales dotaban de sentido a los acontecimientos y 

configuraban el discurrir de la existencia de los fieles. Además, la religión 

cristiana se había convertido, de la mano de monarcas como los Reyes 

Católicos, Carlos V y, muy especialmente, Felipe II, en el principal elemento 

de integración social del reino. Impuesta la uniformidad de creencias con la 

expulsión de judíos y moriscos, defendida la pureza de la fe a través del 

tribunal inquisitorial y estructurada la Iglesia española como una Iglesia 

nacional dependiente tanto o más del rey que del papado, nadie puede dudar 

de hasta qué punto la sociedad española caminaba al ritmo que marcaban los 

ritos cristianos.¨ 
 

23
Ibid: 13 

24     
Llamas,   E.   Martinez.   TERESA   DE   JESÚS   Y   LOS   ALUMBRADOS:   Hacia   una   revisión del 

¨alumbradismo¨español del siglo XVI. Congreso Internacional Teresiano. 4-7 de octubre,. Universidad de 

Salamanca. 1982. 
25 

MORA, Adelina Sarrión. Beatas, Iluminadas, Ilusas y Endemoniadas. Formas Heterodoxas e la 

espiritualidad postridentina. Religiosidad de la mujer e inquisición, Nº 32, 1998, págs. 97-116. 

Se os Reis católicos, Carlos V e em especial o Rei Prudente Felipe II buscavam 
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manter a unicidade política de seus reinos através da fé cristã, o catolicismo com a reta 

intenção de frear o avanço do protestantismo e reorganização do poder papal frente às 

monarquias católicas, inicia entre os anos de 1545 a 1563 o Concílio de Trento. De uma parte 

o concílio reorganizou uma série de decretos dogmáticos, por outro lado, redatou os decretos 

de reforma, que recorrem a predisposições disciplinares que afetariam a todo o clero, 

desde o padre dedicado a cura de almas até os altos postos eclesiásticos na Cúria Pontifícia
26

. 

O papado reorganizava assim, a vida eclesiástica e as estruturas que deviam ter as 

paróquias e igrejas que haviam ficado em extrema decadência, em especial as de área rural, a 

este ponto se soma a questão da forma a se adotada pelos cristãos nas manifestações religiosas 

que deveriam estar ligadas a liturgia sacramental com perfeita mediação clerical. Todo este 

panorama estava em pauta de discussões entre a Monarquia Espanhola, o Papa e a Cúria 

Romana, o que se desejava era evitar o perigo de pensamentos heterodoxos27 que RAM 

interpretações dadas à prática religiosa tanto por religiosos, como por beatas e pessoas 

comuns. 

Na Espanha o Rei Prudente apoiava o Concílio e suas promulgações, porém a reforma 

religiosa que deveria levar Espanha deveria estar de acordo com suas idéias. A proposta de 

reforma defendida e estabelecida pela coroa no reino espanhol defendia uma espiritualidade 

“intelectual” muito difundida pelos dominicanos, está expressão religiosa era mais fácil de 

vigiar e punir, diferentemente da expressão religiosa “de recolhimento”, mais íntima e  

pessoal, com forte tendência a mística e muito difundida já no fim do século XV, que 

desconfiavam do intelecto como via de conhecimento de Deus frente a escolástica ou ciência 

do saber. 

Com o protestantismo muitos “caminhos perigosos” para interpretações surgiram na 

Europa, o Concílio de Trento ciente desta nova ameaça a fé cristã propõe uma nova 

perspectiva de vida para os religiosos e religiosas como autêntico caminho de fé e via segura 

para o bom aproveitamento da fé cristã: um retorno as origens do cristianismo que era a 

perfeita vivência dos votos, a austeridade, a mortificação e a oração vinculada a autoridade 

hierárquica eclesiástica romana, passam a ser elementos chaves da profunda reforma desejada 

 
26

Ibid: 99. 
27 

A expressão heterodoxia, de origem grega faz referencia a qualidade do heterodoxo, o qual está desconforme 

com o dogma de uma religião. Por heterodoxia também se entende a doutrina ou opinião que não está de acordo 

com a sustentada pela maior parte do grupo (que constituiria o dogma, “status quo” o posição ortodoxa) e, em 

especial a que aparece ante a grande maioria como dissidente, herética, inclusive apartada do que se considera 

aceitável e reprovável. 

pela Cúria Romana na segunda metade do século XVI. Podemos então perceber que esta 
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mentalidade de observância perfeita do mundo religiosos defendido pelo Concílio de Trento  

se chocará com a proposta do Rei Prudente que exigia o fim do conventualismo em seu 

território, seu desejo era fazer intervenções jurídicas no processo de reformas das casas 

conventuais em todo o reino espanhol. 

A agitação religiosa causada pelo Concílio de Trento e suas diretrizes chegaram aos 

claustros do Mosteiro de Nossa Senhora da Encarnação onde Teresa era monja, ela  

juntamente com sua comunidade religiosa estavam totalmente conscientes dos “novos 

conceitos” que se difundiam sobre a vida religiosa desejada pelo Papa e pelo Monarca, no 

entanto, em seu mosteiro, as monjas não guardavam a regra primitiva e sim a mitigada
9
. 

Nesta nova realidade de espiritualidade religiosa e social encontraremos a família dos 

Cepedas, a família da própria Teresa, seu pai e tios descendentes de um judeu convertido, (o 

avô de Santa Teresa, Juan Sánchez era conhecido como “o toledano”) que pertencia a um 

grande grupo de judeus comerciantes de roupas, e que viviam na cidade de Toledo. A 

documentação sobre genealogia de Santa Teresa traz a tona o processo de fidalguia realizado 

por seu pai e seus tios, em uma tentativa de juridicamente obterem a possibilidade de 

reintegrar-se a sociedade castelhana, ou seja, um documento que comprovasse seu 

pertencimento ao grupo de “cristãos velhos”, este processo arrastará todo o patrimônio dos 

Cepeda a ruína. Esses processos eram extremamente corriqueiros no tempo em que viveu a 

família de Santa Teresa, para pessoas desejosas de ter o reconhecimento oficial de  sua 

situação social. 

O pai de Teresa, assim como todos os seus tios buscaram para além do processo de 

fidalguia uma forma mais objetiva de se inserir dentro da sociedade e preservar o nome da 

família e a honra, todos eles irão contrair matrimônio com filhas de cristãos velhos, sendo 

este o princípio da limpeza de sangue e uma forma de uma vez por todas de pertencer a 

sociedade castelhana. Com os dois matrimônios contraídos em sua vida e com a aproximação 

e amizade mantida com os frades dominicanos, Dom Alonso Sánchez de Cepeda busca viver 

com seus filhos e filhas dentro da aceitação social e religiosa castelhana, mantendo longe de 

sua casa qualquer aproximação com o passado obscuro causado pelo processo inquisitorial. 

Nos chama bastante a atenção, que Teresa já monja no Mosteiro de Nossa Senhora da 

Encarnação assuma para si o sobrenome de sua mãe, sendo chamada de Dona Teresa de 

                                                      
9
 Foi o Papa Eugenio IV quem outorgou esta bula de mitigação a Regra Carmelitana em 15 de fevereiro de 1432 

com o título: Romani Pontificis. As saídas das monjas de clausura e suas permanências fora do convento eram 

freqüentes. Porém a de se ter em conta que o mosteiro não era regido em sua regra a clausura rigorosa imposta pelo 

Concílio de Trento. (cfr. O. Steggink, Experiencia y realismo en santa Teresa de y san Juan de la Cruz, Madrid, 

EDE, 1974, pp. 70-82). Não obstante, este estilo de vida não favorecia muito o recolhimento nem a vida interior, 

como deveria viver em um mosteiro carmelitano, conforme o espírito da Regra Carmelitana. 
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Ahumada, teria Teresa consciência de sua linhagem judia? Segundo seu confessor e diretor 

espiritual o padre Jerónimo Gracián da Mãe de Deus, em um diálogo com a enfermeira de 

Santa Teresa já no fim de sua vida, Ana de São Bartolomeu, nos da à ideia de que Teresa não 

apenas sabia de sua linhagem, como evitava falar sobre o assunto, DIOS (1933: 259): 

 
¨Como más facilidad me habéis contado vuestro linaje la beata madre Teresa 
de Jesús; que habiendo yo averiguado en Ávila el linaje de los ahumadas y 
Cepedas, de donde descendía, que era de los más nobles de aquella ciudad,  
se enojó mucho conmigo porque trataba de esto, diciendo que le bastaba ser 
hija de la Iglesia católica; y que más la pesaba de haber hecho un pecado 
venial, que si fuera descendiente de los más viles y bajos villanos y confesos 

de todo el mundo¨
29

. 

 
Desejosa de legalizar sua vivência cristã através das muitas “graças concedidas por 

Deus” submeterá seus escritos a opinião de inúmeros padres em especial aos dominicanos que 

defendiam firmemente a ortodoxia religiosa, neles buscará apoio doutrinal quando os toma 

como confessores, prometerá obedecer-lhes em tudo e retirará de seus manuscritos qualquer 

questão que não seja aceitada pela Santa Mãe Igreja, era a forma que a monja e futura Madre 

Fundadora encontrará de não sair de dentro da jurisdição teológica aceitável. 

Porém, mesmo submetendo seus escritos aos padres e doutores em teologia de sua 

época, e possuindo as boas amizades que aprovavam sua doutrina e experiências pessoais, 

Santa Teresa enfrentou muitas perseguições, sendo seus livros acusados de doutrinas de 

iluminados e alumbrados pela Santa Inquisição, a primeira obra a ser denunciada foi seu livro 

autobiográfico: El libro de la vida (1574-1579) e depois uma segunda vez após a sua morte 

contra seus livros impressos. 

Quando ela sente a necessidade de fundar um pequeno mosteiro e começa os trâmites 

para por em ação a reforma feminina, a Espanha religiosa se reorganizava em torno de novas 

ações de seu rei e de seus ministros, o condicionamento religioso aos interesses da coroa era 

de vital importância. A documentação desta época nos proporciona refletir sobre como a 

publicação de novos documentos e decretos reais reafirmam o poder político sobra a vivência 

religiosa, estes decretos tinham a intenção de controlar a vida religiosa do reino espanhol, o 

plano de ação de Felipe II e de sua corte era minar parte do poder papal e de seus enviados 

sobre a vida eclesiástica no território espanhol. O que o rei e seus ministros consideravam 

29
DIOS, Jerónimo Gracián de la Madre. Espíritu y revelaciones y manera de proceder de la madre Ana de 

San Bartolomé, examinado por el P., su confesor. edic. Silverio de Santa Teresa, BMC 17, 1933, p. 259. 
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como privilégio inviolável da Coroa se interpretava em Roma como rebeldia e violação dos 

direitos papais. 

Dispunha o rei, em primeiro lugar, do privilégio de prover os bispados e benefícios 

eclesiásticos, os quais haviam sido declarados de Patronato Real
30

. Estas medidas levavam a 

uma crise entro os ministros da corte espanhola e os emissários da Santa Sé, o presidente do 

conselho  de  Castela,  Dom  Juan  de  Figueroa  chegou  a  pronunciar  muitas  vezes audazes 

palavras dando a compreender a realidade da relação entre Roma e Espanha quando dizia: 

“Na Espanha não existe papa!”
31

. 

Felipe II se certificou de que os assuntos dos tribunais eclesiásticos fossem tratados  

por uma comissão nominada por ele próprio, seu conselho real, e através dele conseguia 

realizar inspeções sobre os tribunais eclesiásticos por a assim chamada “lei de força”, sua 

intenção era: “Mirar por el bien y sosiego de sus vasallos y no dejarlos oprimir y molestar 

contra razón, tiene derecho adquirido y posesión inmemorial para deshacer las fuerzas o  

abuso de autoridad que intenten los ministros eclesiásticos” 
32

 

Historiadores da monarquia espanhola afirmam que o Rei tinha um claro interesse de 

que a vivência da vida cristã em seu reino fosse de fato levada mais a sério, e para isto o 

próprio Felipe II construiu um conselho eclesiástico, e assim, começou a reformar todas as 

casas de frades e monjas, assim como os padres seculares. 

Neste momento histórico de lutas pelo controle religioso Teresa de Ahumada e 

Cepeda se tornará Teresa de Jesus, monja reformadora e fundadora de mosteiros femininos e 

masculinos em Castela e Andaluzia, todavia persistem algumas indagações: Como uma  

mulher do século XVI conseguiu fundar dezessete mosteiros, sendo perseguida por seus 

manuscritos e sua concepção oracional em uma igreja formada majoritariamente e dirigida  

por homens? Que relações ela mantinha com a corte de Felipe II para obter permissão para 

fundar seus conventos no reino espanhol? Tinha Teresa conhecimento de que ao por sua 

primeira fundação sobre os cuidados do bispo de Ávila estava em direta consonância com os 

desejos do Rei e de sua corte sobre a religiosidade espanhola? Em que ponto o mosteiro de 

São José e seus escritos se aproximavam do propósito de Reforma defendida por Roma? 

 

 
30

CONSTANCIO GUTIÉRREZ, S. I., La política religiosa de los Reyes Católicos en España hasta la 

conquista de Granada, en Miscelánea Comillas, (1952), pp. 227-269. 
31

STEGGINK, OTGER., LA REFORMA DEL CARMELO ESPAÑOL: La visita canónica del general 

Rubeo y su encuentro con Santa Teresa (1566-1567). Roma. 1954. 
32

Brasil, Biblioteca dos Frades Carmelitas Descalzos. Informe del Comendador Mayor de León sobre las 
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jurisdicciones apostólica y real en los reinos de España, f. 137r. 

Quais as conseqüências políticas deixadas pelo ideal teresiano para suas monjas e frades 

depois de sua morte na cidade de Alba del Torres no ano de 1582? 

 

Conclusão 

 

 

Desde uma perspectiva geral, consideramos que nossa investigação deve apoiar-se em 

um processo contínuo de leituras (tanto de bibliografias como de fontes) e escrita, onde a 

interação entre ambas constituirá o norte de nossas problematizações. Para fazer nossa 

investigação sobre os caminhos político-religiosos adotados por Felipe II e sua corte no  

século XVI, pretendemos visitar e fazer nossa pesquisa nos vários institutos históricos 

espanhóis ao longo de 2016 e 2017
10

. Para compreender o projeto de Reforma empreendido 

por Santa Teresa de Jesus, teremos acesso aos arquivos que se encontram na cidade de 

Roma
11

, os arquivos romanos nos possibilitarão investigar boa parte da documentação papal e 

deliberação jurídica eclesiástica sobre o processo de “descalzes” aderido por Teresa de Jesus 

em 1562 juntamente com suas “filhas” as monjas carmelitas descalças. 

O contato com essas fontes primárias possibilitaram um confronto entre a 

documentalidade existente que será o tema central de nossa tese com a historiografia 

pertinente, trata-se, portanto de construir progressivamente a tese, revisando e adaptando a 

escrita à medida que avançamos em nosso trabalho, pois segundo Kafta: “[...] as inovações no 

campo da historiografia devem nascer não apenas das novas perguntas que somos capazes de 

fazer  aos  documentos,  da  ampliação  do  questionário,  como  diria  Veyne,  mas  das novas 

conexões que consigamos estabelecer entre as séries de eventos e documentos que 

conhecemos[...]
12

”.Trata-se de analisar uma organização política concreta, com características 

específicas, por isso será necessário investigar através de uma “história cultural e do poder 

político e religioso”, utilizando linhas de investigação do pensamento político, espiritual e das 

instituições, renovadas com a historiografia recente. 

Pretendemos problematizaremos os agentes e as motivações sociais, políticas e 

religiosas, bem como, manifestações de poder, e as representações do mundo dos 

protagonistas. Teremos ainda como apoio metodológico a história conceitual (Escola de 

                                                      
10

 Unidades de arquivo histórico a serem pesquisadas em suas respectivas cidades: -Instituto Histórico de Córdoba; 

Arquivo de História Nacional situado em Madrid; Tribunal Inquisitorial de Granada; Tribunal de la Inquisición de 

Sevilla; Tribunal de la Inquisición de Toledo; Tribunal de la Inquisición de Valencia. 
11

  
http://www.teresianum.net/ 

12
 Veyne, Paul. “Foucault Revoluciona a História”. Como se escreve a História. Brasília, EDUnB, 1982. P. 151. 

 

http://www.teresianum.net/
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Cambridge  e  Geschichtliche  Grundbegriffe  Alemã)  e  sua  preocupação  pela  evolução 

dos significados na cultura política constituirá outra das perspectivas metodológicas que 

guiaram  a presente investigação. A história das mentalidades e a cultura popular serão 

empregadas  para analisar a assimilação por parte da sociedade e das ideias religiosas que 

pretendia impor Roma, e a que defendia a Monarquia de Felipe II. 
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AS EXCELÊNCIAS DA AVE MARIA: AS ESTRATÉGIAS DA IGREJA 

CATÓLICA PARA O INCENTIVO DA ORAÇÃO À VIRGEM MARIA 

(PORTUGAL – SÉCULO XVI) 

 

 

André Rocha Cordeiro 
13

 

Prof. Drª. Solange Ramos de Andrade 
14

 

Resumo: A prática do orar e realizar preces são formas de contato com o sagrado que se 

mostram presentes no cristianismo desde o seu surgimento, de modo que a própria “divindade 

encarnada”, Jesus Cristo, se utilizava de tais práticas para se relacionar/aproximar com “Deus 

Pai”. Múltiplas preces e orações foram compostas ao longo dos séculos, pautando-se em 

trechos bíblicos, questões dogmáticas, revelações sagradas e inspirações divinas. Dentre as 

orações que a Igreja Católica Apostólica Romana “compôs”, a Ave Maria é aquela que 

remete diretamente à mulher considerada pela instituição enquanto a mãe de Cristo. Dessa 

forma, nossa proposta consiste em analisar os recursos utilizados por Nicolau Dias (1525? – 

1596), em sua obra intitulada “Livro do Rosário de Nossa Senhora” (1573), para incentivar 
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seu leitor à prática da oração, especialmente a Ave Maria, em um contexto na quais as 

devoções à Virgem eram símbolos do ser católico. Desse modo, operacionalizamos os 

conceitos de “estratégia” (CERTEAU, 1994) e “linguagem autorizada” (BOURDIEU, 1998; 

CERTEAU, 2006), pois consideramos que Nicolau Dias é um porta-voz de uma instituição 

religiosa que busca manter-se enquanto tal e para tanto se utiliza das devoções à Virgem 

Maria enquanto mecanismos para se legitimar. 

 

Palavras-chave: Nicolau Dias; Portugal, Igreja Católica; Devoção Mariana; Ave Maria. 

 

 
 

Com a finalidade de manter contato com o sagrado o homem desenvolveu maneiras e 

formas de estabelecer laços através de ritos, gestos e performances, práticas, súplicas, preces e 

orações. Esta forma de contato com o sagrado se mostra presente no cristianismo desde os 

seus primórdios, sendo que a própria “divindade encarnada”, Jesus Cristo, se utilizava de tais 

práticas como forma de se aproximar /relacionar com “Deus Pai”. Importante salientar que   o 

orar é uma prática recorrente na vida de Jesus, sendo expressos nas narrativas míticas bíblicas 

e hagiográficas, para momentos de escolhas
15

, de aflição e de sofrimento
16

, para dar graças e 

proferir glorificações
17

, e em situações rotineiras
18

. 

O “filho de Deus” ensinou os seus apóstolos a tal prática, que não deveria ser uma 

forma de se vangloriar, como faziam os hipócritas, nem se utilizando de muitas palavras, 

como os pagãos, mas antes algo direcionado a “Deus Pai”, que conhecia as necessidades do 

seu fiel, e na qual deveria fazer sua súplica. Ainda segundo as narrativas evangélicas, Jesus 

ensinou seus apóstolos à oração do Pai Nosso
19

, que, segundo a tradição cristã, acredita-se ser 

a única oração composta por Cristo em vida e com a finalidade específica de prece/súplica a 

                                                      
15

 De acordo com o evangelista Lucas, antes de escolher os dozes apóstolos Jesus orou a Deus. Segundo a narrativa 

bíblica, “Nesses dias, Jesus foi para a montanha a fim de rezar. E passou toda a noite em oração a Deus. Ao 

amanhecer, chamou seus discípulos, e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a 

quem também deu o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, 

filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor.” 

(Lc 6: 12-16) 
16

 Chegando ao Getsêmani, o Horto das Oliveiras (lugar sagrado para os cristãos), Jesus de Nazaré ora a Deus, com 

a alma em “sentimento de tristeza de morte”, solicitando ao Senhor que o livre da morte na cruz. O evangelista 

narra este episódio bíblico, afirmando que o nazareno orou duas vezes (Jo 26: 36-46). Lucas também narra esta 

prática de oração em situação de angustia, diante da morte na cruz (Lc 22: 41-42). 
17

 No “Milagre dos cinco pães e dois peixes”, narrativa que aparece nos quatro evangelhos canônicos, Jesus ergue 
os olhos aos céus, como quem faz contato com o sagrado e suplica, e logo em seguida profere a benção sobre os 
alimentos (Mt 14: 12-21; Mc 6: 31-44; Lc 9: 10-17; e Jo6: 5-15). 
18

 “Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte, para rezar. Ao anoitece, Jesus continuava 

aí sozinho.” (Mt 14:23). 
19

 As narrativas bíblicas acerca da oração do Pai Nosso, o ato de ensinar a referida prece a Deus se dá de modos 

distintos para os evangelistas que se propõem a apresentá-la. Segundo o Evangelho de Mateus, Jesus ensinou os 

seus discípulos à oração do Pai Nosso juntamente com outros ensinamentos, quando estavam na montanha (Mt  6, 

7-13). Já no Evangelho de Lucas, a oração do Pai Nosso teria sido ensinada por Jesus após a solicitação de seus 

discípulos, que teriam dito: “Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os discípulos dele.”  (Lc 11: 1-

4). Cabe aqui rememorar que o João expresso na frase acima descrita é João Batista (2 a.C. — 27 d.C), o pregador. 
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Deus. Em seu livro Nicolau Dias (1573: 47) declara que por ter sido ensinada pelo próprio 

Cristo essa oração é a mais vantajosa de todas, nela todas as petições necessárias aos homens 

são realizadas
20

. Cabe ressaltar que em vários momentos Nicolau Dias, em sua obra, se utiliza 

de recursos linguísticos na tentativa de convencer o leitor da importância do orar, além   de se 

utilizar da repetição enquanto um objeto pedagógico de memorização. 

Não é nossa pretensão realizar uma discussão bíblico-teológica sobre a prática da 

oração, haja vista que nossa formação e nossos objetivos são distintos desta abordagem. 

Entretanto, se faz importante recordar que a oração, enquanto uma prática de fé e contato com 

o sagrado existe desde as origens da religião cristã. Sendo retratada como uma prática judaica 

e dos profetas de Javé, nas narrativas míticas Vetero-Testamentárias, como os casos de 

Moisés
21

, Eliseu
22 

e tantos outros. Também as narrativas bíblicas do Novo Testamento 

retratam esta prática, cabe aqui recordarmos os casos de Zacarias
23

, dos Apóstolos e de 

Maria
24

. Em suma, a prática do orar, no cristianismo, se difundiu como forma de contato com 

o sagrado e se respaldando em ensinamentos de Jesus Cristo, que em diálogos com seus 

discípulos disse que tudo que pedissem para “Deus” em oração, e crendo, receberiam 

futuramente
25

. 

A oração faz parte do fenômeno religioso que por tanto tempo integrou e fez, e ainda 

faz, parte da vivencia e história da humanidade. Em sistemas culturais, sociais, de costumes e 

crenças particulares os homens foram impulsionados a tais práticas. Em consonância com essa 

observação, Michel de Certeau (2006: 34) declara que a oração é ambígua, pois ela pretende 

estabelecer um encontro com a divindade, entretanto ela [a oração] está localizada e tem lugar 

no homem, em um cruzamento entre o corpo e a alma. 

Valter Kuchenbecker (1996) parte do pressuposto de que o homem é por natureza um 

                                                      
20

 “A oraçam do Pater noster foy composta e ensinada por Christo nosso Redemptor, pelo qual fez ventagem a 

todas as outras orações, e assi aviamos de ser muyto devotos della. E porque Christo nosso Senhor sabe milhor o 

que avemos mister que nos outros mesmos: encerrou nessa pitição tudo o que nos era necessário, assi pera sermos 

livres de males, como pera alcançar bes. Porq nella pidimos a Deos os bes spirituaes que elle da nessa vida, e os 

bes do ceo: e tambe as cousas necessárias pera sostetaçã da vida corporal.” (DIAS, 1573: 47) 

 
21

 Êxodo, 31-32. 
22

 II Reis, 6: 17 – 20. 
23

 Segundo a narrativa constante no Evangelho de Lucas, Zacarias era um sacerdote do Templo e pertencente ao 

grupo de Abias. Ele e sua esposa não tinham filhos, pois Isabel era estéril. Conta ainda a referida narrativa que 

enquanto executava atividades no Templo, um anjo de Deus apareceu a Zacarias e disse “Não tenha medo, 

Zacarias! Deus ouviu seu pedido [oração], e a sua esposa Isabel vai ter um filho, e você lhe dará o nome de João” 

(Lc, 1: 13). De acordo com o Evangelista (Lc, 1: 5-80), após o nascimento do menino João, o batista e profeta, 

Zacarias entoou uma canção orante, conhecido como Benedictus ou Cântico de Zacarias, que até a 

contemporaneidade é rezada pela Igreja na Liturgia das Horas, nas Laudes. 

 
24

 At 1: 12-14. 
25

 “E tudo o que vocês na oração pedirem com fé, vocês receberão.” (Mt 21: 22). 
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ser religioso, não necessariamente esse religioso sendo vinculada a alguma divindade 

nominada e/ou religião específica. Segundo o referido autor, o homem busca por meio de seus 

deuses ou crenças dar sentido e força a vida, como uma espécie de poder, e assim constroem 

narrativas e espaços de oração, na tentativa de se religar com o sagrado. 

Múltiplas preces e orações foram compostas ao longo dos séculos, por homens 

religiosos e crentes, na tentativa de estabelecer laços e contatos com o sagrado, divino ou 

numinoso, o que esboça uma das características da oração que é ser “flexível” e assumir 

diversas formas (MAUSS, 1909). Segundo Marcel Mauss (1909: 102) a oração enquanto uma 

das expressões da vida religiosa, ao longo da história humana, assumiu “os papéis mais 

diversos: aqui ela é uma exigência brutal, lá uma ordem, acolá um contrato, um ato de fé, uma 

confissão, uma súplica, uma louvação, um Hosana”. 

No caso específico do cristianismo, ou mais detidamente do catolicismo, fórmulas, orações e 

preces foram construídas pautando-se em trechos bíblicos (Angelus, Magnificat, Benedictus), 

questões dogmáticas (Salve Regina, Glória ao Pai), revelações sagradas e inspirações divinas 

(Te Deum, Veni Creator Spiritus, Rosarium e orações de santos). Importante salientar que as 

orações acima mencionadas são consideradas “orações comuns”, segundo o Catecismo da 

Igreja Católica (CIC), ou “orações coletivas”, de acordo com Marcel Mauss (1909), ou seja, 

fórmulas consideradas “oficiais” pela instituição e destinadas a leigos, de modo a excluir uma 

vastidão de composições que são destinadas aos “especialistas” (BOURDIEU, 2007) e as 

composições de devotos e fieis. 

Em nossa análise sobre o uso e incentivo da oração da “Ave Maria”, realizada por 

Nicolau Dias, em sua obra “Livro do Rosário de Nossa Senhora”, publicada em Lisboa 

(Portugal), no ano de 1573, partimos da abordagem de Marcel Mauss (1909) e de Michel de 

Certeau (2006) que se debruçam sobre a prática da oração em suas múltiplas formas e 

expressões. 

Cabe aqui recordarmos que a oração enquanto possibilidade de análise de  

historiadores é um “fruto” do século XX. O antropólogo francês Marcel Mauss (1872 – 

1950), “pai” da Escola Antropológica Francesa, declara que a oração e a prece não eram 

objetos de interesse e análise de historiadores. Segundo o referido antropólogo, no texto “A 

prece” escrito em 1909, nem historiadores da religião nem etnólogos se debruçavam sobre 

esta temática. Os poucos trabalhos que abordavam a oração como objetos de análise 

pertenciam a teólogos e filósofos, todavia eram poucas e escassas. 

Dentre os trabalhos que abrem espaço a estas temáticas e possibilidades de análise 

histórica, destacamos a obra de Marc Bloch, intitulada “Os Reis Taumaturgos”, lançado no 
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ano de 1924. Com o objetivo de prover a narrativa histórica de informações, relegadas até 

então ao esquecimento, Bloch busca preencher um vazio historiográfico (BLOCH, 2006: 82). 

Importante salientar que este historiador francês não analisa “escritos de orações”, tal qual 

nossa pretensão nesse texto, mas antes narrativas acerca das “curas de escrófulas”, dos 

séculos XII ao XVIII, todavia os gestos de “curas” dos monarcas franceses e ingleses podem 

ser entendidos enquanto orações e preces, na medida em que compreendemos que a oração 

não se restringe a linguagem falada e pronunciada (CERTEAU, 2006). 

 Michel de Certeau (2006) estabelece um paralelo entre uma casa e uma oração, sendo 

que ambas necessitam de espaços, definem atitudes e são mobiliadas com objetos. No caso da 

oração essa mobília pode ser consagrada ou benta, constituídas de silêncios e sentimentos, 

que são transformados em linguagem de intenções. Linguagem que por vezes se manifesta no 

corpo e nos gestos convertidos em lugar/espaço do sagrado. No caso analisado por Bloch 

(2006), podemos pensar que as mãos dos monarcas dizem o que a boca não verbaliza, são 

gestos do rezar ou orar. 

 

Como as vozes, as mãos têm tonalidades e sentidos diferentes para falar de 
Deus. As do cristão traçam sobre o corpo a grafia da cruz; ao reproduzir o 
cerimonial que comprometia ao fiel ao serviço de seu senhor, se unem para 
ser tomadas pelas mãos de Deus; se cruzam, como desocupadas do mundo  
de onde se moviam, para convocar uma suplicação que carece de  
interlocutor visível; estão levantadas: “Por isso te bendirei toda minha vida,  
e levantarei minhas mãos invocando teu Nome” (Salmos 62, 5).  
(CERTEAU, 2006: 36) 

26
 

 

 

 Internas ou externas, de linguagem verbalizada ou mentalizada, a oração por suas 

particularidades é objeto de análise de antropólogos, etnólogos, sociólogos e historiadores. 

Nela ideias e sentimentos religiosos são expressas. No caso da oração falada, a “linguagem é 

um movimento que tem um objetivo e um efeito; é sempre no fundo um instrumento de ação” 

(MAUSS, 1909: 103). 

Ponto de convergência de um grande número de fenômenos religiosos, a oração possui 

uma intenção de existir que se relaciona com o seu social, de modo a ser  considerada, 

também, um fenômeno social, mesmo quando se pretende individual. Partindo dessa  

                                                      
26

 Como las voces, las manos tienen tonalidades y sentidos diferentes para hablar a Dios. Las del cristiano trazan 

sobre el cuerpo la grafía de la cruz; al reproducir el cerimonial que comprometía al fiel al servicio de su señor, se 

unen para ser tomadas por las manos de Dios; se cruzan, como desocupadas del mundo donde se movían, para 

convocar una suplicación que carece de interlocutor visible; están levantadas: “Por eso te bendeciré toda mi 

vida, y alzaré mis manos invocando tu Nombre” (Salmos 62, 5). (CERTEAU, 2006: 36) 
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premissa, buscamos aqui analisar as construções recursos narrativos utilizados por Nicolau 

Dias (1525? – 1596), em sua obra intitulada “Livro do Rosário de Nossa Senhora” (1573), 

para incentivar seu leitor à prática da oração, especialmente a Ave Maria, em um contexto nas 

quais críticas as devoções à Virgem eram tecidas por protestantes, e se tornavam eram 

símbolos do ser católico na perspectiva da Igreja. 

Cabe aqui apresentar autor, obra e contexto histórico. Nicolau Dias foi um frade 

português da Ordem dos Pregadores, padre e mestre em Teologia. É reconhecido pela 

historiografia por suas obras religiosas, especialmente as que sobreviveram até nossos  

tempos: Livro do Rosário de Nossa Senhora (1573), Tratado da Paixão de Nosso Senhor 

Jesus Cristo (1580) e Vida da Sereníssima Princesa Dona Joana
27  

(1585). Outras obras, de 

cunho religioso, são consideras de autoria do referido frade dominicano, todavia não 

sobreviveram ao tempo. Raúl Rolo (1982) destaca um tratado sobre o Juízo Final, as 

Excelências de S. João Baptista e um relato de sua “Jornada” à Terra Santa. 

Nicolau Dias pode ser considerado um homem quinhentista por excelência, pois 

pesquisas realizadas enfatizam que possivelmente ele tenha nascido entre os anos de 1520 

(MARGERIE, 1994) e 1525 (MARQUES, 2000), e veio a falecer no ano de 1596, no dia 06 

de fevereiro (MARQUES, 2000; MARGERIE, 1994; ROLO, 1982). Além disso, o frade 

dominicano participou de momentos importantes da ordem dos pregadores, como por 

exemplo, o Capítulo Geral da Ordem, realizado em Roma, no ano de 1571, na qual foi 

enquanto Delegado da Província Portuguesa; também se envolveu em acontecimentos 

políticos do reino português, como a defesa a sucessão monárquica de D. António, prior do 

Crato e filho [ilegítimo] de D. Luis de Avís, nos anos difíceis de 1580, que acarretou na união 

entre as coroas lusitana e espanhol. 

Importante salientar que neste mesmo período – século XVI – a Europa passava pelas 

Reformas Religiosas (Católica e Protestante). Na perspectiva da reforma empreendida pela 

Igreja Católica, novas práticas são impulsionadas, questões doutrinárias e dogmáticas 

afirmadas, a estrutura da instituição é posta em análise. A reforma católica abarca não apenas 

a sede da Igreja, ou seja, o papado, mas antes se ramifica para as mais diversas instituições e 

subdivisões existentes até então. Aqui destacamos a ação dos frades dominicanos, que por 

possui um corpo de doutores em teologia e pelo próprio carisma da ordem, empreendem ações 

no âmbito da pregação, seja ela no espaço do púlpito ou na produção escrituraria e elaboração 

                                                      
27

 Na Epistola Dedicatória da obra Vida da Sereníssima Princesa Dona Joana (1585), o frade Hyeronimo  Correa, 

capelão e orador, declara que Nicolau Dias compilou e organizou a narrativa crônica hagiográfica de Joana, que 

estava registrada em um “pergaminho”, guardado no Mosteiro Jesus, de Aveiro, em Portugal. (DIAS, 1585). 
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de livros. 

Contribui, nessa perspectiva, o conceito de “corpo de especialistas”, empreendido  

pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu (2007). De acordo com o mencionado autor, em um 

determinado “campo” - que é constituído por práticas, ideias, leis, ritos próprios que agem e 

determinam situações desse espaço circunscrito - existem agentes (denominados por Bordieu 

como especialistas) que ocupam posições sociais específicas, elaboram regras de condutas e 

forma um “corpo” nesse “campo”. Inseridos nesse campo, de disputa e concorrência, os 

especialistas tem sua “linguagem autorizada” pela instituição. 

Operacionalizando tais possibilidades de análise, observamos que Nicolau Dias, é um 

agente religioso, e consequentemente especialista, que possui sua fala, seu discurso, sua 

narrativa e seu discurso autorizado pela Instituição a qual é pertence e se insere. Sua produção 

escriturária, se insere neste “campo religioso”, espaço esse na qual Dias (1573) se enuncia por 

meio da linguagem; na qual o dominicano se constitui enquanto outro; e enquanto um ser 

enunciado (CERTEAU, 1982). 

Ao escrever o “Livro do Rosário de Nossa Senhora” (1573), o dominicano expressa 

seu posicionamento diante das questões religiosas postas e empreende ações de defesa à 

devoção mariana do rosário. Sua maior intenção é fazer com que seus leitores, denominados 

como “devotos leitores”, satisfaçam seus desejos, uma vez que teoricamente Nicolau Dias 

considera seu público carente de “guias espirituais”, e, desse modo, tenta demonstrar, por 

meio da narrativa expressa, os benefícios da devoção do rosário mariano que o leitor pode vir 

a adquirir. 

Cabe ressaltar que no referido período, século XVI, a população europeia, mais 

detidamente a cristã, estava dividida e religiosamente estremecida. Em um contexto em que a 

salvação da alma era um objetivo do homem, observa-se os esforços das instituições  

religiosas em oferecer bens que atendas aos anseios e necessidades de seus fieis (DELUMEU, 

1989; MARTINA, 1997). Desse modo, quais são os recursos narrativos utilizados por Nicolau 

Dias (1573) para incentivar os leitores de sua obra a rezarem/recitarem a Ave Maria? 

 

“ORAÇÃO QUE ALEGRA O CÉU E ENTRISTECE O INFERNO” 

A Ave Maria na perspectiva de Nicolau Dias 

 

 

O texto da Ave Maria, tal qual conhecemos e que é apresentada no “Livro do Rosário 

de Nossa Senhora” (1573) é uma composição do século XVI. Segundo Tulio Ossanna (2006) 
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a referida oração é constituída por trinta e uma palavras que foram fixadas no ano de 1568, 

data das edições do missal e breviário de Pio V. Constituída por duas partes bem delimitadas  

a primeira evangélica e a segunda baseada na dogmática e na tradição, a oração teve várias 

variantes ao longo de sua existência (OSSANNA, 2006: 27). Observa-se que a oração da Ave 

Maria é uma construção social (MAUSS, 1909), além de ser um posicionamento da Igreja que 

estabelece um “caminho oficial” a ser seguido pelo fiel que tem na Virgem um refúgio. 

 

A formula definitiva, fruto de uma escolha precisa de palavras e significados 

extraídos de vários esquemas em uso, é estabelecida após o Concílio de 

Trento, não apenas para favorecer a unidade na maneira de rezar, mas 

também para depurar as formulas, fazendo delas expressão da fé católica 

depois da crise protestante. Não se acrescenta nada de novo, escolhem-se as 

palavras mais adequadas ao culto e mais fáceis de ser inseridas na liturgia 

com seu sentido exato (OSSANNA, 2006: 29) 

 

Outro referencial teórico que norteia nossa análise é a conceituação de “estratégia”, proposta 

por Michel de Certeau (1998), para pensarmos as normas e regras estabelecidas pela Igreja 

Católica, que são visíveis, e que possuem por finalidade o conduzir os indivíduos leigos e  

fiéis ao seguimento doutrinário. Para Certeau (1998: 46), a “estratégia” é “o cálculo das 

relações de forças que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e 

poder é isolável de um ambiente”; ela é circunscrita em um “próprio”, que é a vitória do lugar 

sobre o tempo. Para este autor, as estratégias são bases para suas próprias exterioridade. Em 

suma, partimos da compreensão de que as “estratégias” são caminhos visíveis na qual os 

indivíduos são convidados ou impostos ao seu seguimento, podendo estes seguir ou não 

conforme as circunstancias e contextos. 

Quando nos debruçamos a analisar a narrativa de Nicolau Dias, acerca da Ave Maria, 

reverbera argumentos que buscam conduzir o leitor ao seguimento desta oração. Podemos 

refletir que em um período em que desvios eram cometidos, o instituir uma “oração    oficial”, 

como o caso da Ave Maria, o convidar os fiéis ao seguimento e recitação da mesma é uma 

expressão desse instituir e evitar desvios. Impedindo inclusive que os fiéis recitem outras 

variantes de orações direcionadas a Maria. 

Uma primeira constatação oferecida por Nicolau Dias é que a Ave Maria é uma oração 

na qual se louva a Virgem, e, de acordo com o teólogo, se mostra especial entre tantas outras 

orações, pois é a saudação “ordenada no consistório da Sanctissima Trindade, e encomendada 

a hum dos principais mensageyros de Deos” (DIAS, 1573: 70). Vale ressaltar que qualquer 

oração é composta por ideias, imagens, narrativas míticas e hagiográficas (MAUSS, 1909; 
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CERTEAU, 2006). Ao se recitar uma oração, um mito é retomado, e uma tradição recuperada. 

Na particularidade da Ave Maria é a narrativa do nascimento de Cristo e dos dogmas 

marianos que são constantemente rememorados. 

Em um contexto de conturbações religiosas é possível observar que Nicolau Dias 

preocupa-se em responder algumas lacunas, que poderiam ser contestadas sobre o texto da 

Ave Maria. Cabe aqui exemplificar o acréscimo do nome próprio da mãe de Jesus, Maria, que 

não consta na narrativa mítica bíblica de Lucas. Segundo Nicolau Dias (1573: 72) “Ainda que 

o Sancto Anjo no princípio da saudaçam nam disse esta palavra [Maria] o custume da ygreja 

universal he dizer. Ave Maria: que he o nome proprio da Virgem”. 

Ao expressar tal frase o dominicano, também, buscar apresentar possíveis significados 

para o nome da mãe de Jesus, como: alumiada, estrela [do mar e/ou de Jacó] e até senhora. 

Essas “significações”, na realidade não condizem com uma tradução do nome Maria, mas 

antes são títulos atribuídos a mãe de Jesus e que eram, no século XVI, objetos de culto, como 

por exemplo, chamar Maria de Nossa Senhora. 

Objetivando dar ênfase a devoção à Maria, Nicolau Dias durante sua exposição da 

oração à ela dedicada, recorrentemente rememora seu leitor do quão honrada  a  referida 

mulher e o quão necessária deve ser louvada, pois é saudada de forma diferente dos profetas 

com o “Ave”, considerada “bem-aventurada entre todas as mulheres” e “aquela a quem Deus 

assume a condição de homem”. 

Em um contexto em que o culto a Maria era questionado pelos protestantes e na qual 

Lutero questionava a intermediação dos santos e da Virgem, se mostra de grande perspicácia a 

limitação que é dada a mãe de Deus no “panteão cristão”, ou no “complexo monoteísmo”, 

conforme é denominado o cristianismo [medieval] por Jérôme Baschet (2006: 325). Maria, na 

perspectiva de Dias “he benta, mas com limitaçam. Entre as molheres. E ao fructo de seu 

ventre   chamam   bento   absolutamente,   sem   limitaçam   nenhua”,   ou   seja,   se   existem 

questionamentos sobre o lugar ocupado pela mãe de Deus na hierarquia devocional católica, 

do século XVI, é abaixo da Trindade. Ao encerrar a primeira parte da oração, na qual o 

teólogo gasta maior quantidade de tempo e de recursos discursivos, dez das quinze páginas 

destinada a exposição da referida oração, observa-se toda a necessidade de reforçar um credo 

(MAUSS, 1909) e os dogmas que a instituição atribui a Maria. 

Quando se propõe expor a segunda parte do texto que compõe a Ave Maria, Nicolau 

Dias (1573: 79) qualifica-a como as petições necessárias ao homem, tal qual o Pai Nosso, ou 

seja, uma espécie de imitação. Ao pedir que Maria interceda na hora da morte, verificamos de 

certo modo a preocupação herdada do período medieval e apresentada pelo dominicano, que é 
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o medo do inferno e do demônio. 

 

Mas particularmente lhe pidimos que nos ajude, e fauoreça, na hora de nossa 

morte. Porque então o Demonio nosso imigo se arma cõtra nos pera nos 

cõbater mais fortemente, vendo que se acaba o tempo em que lhe he 

permitido tentarnos. E tambem como naquella hora auemos de ser julgados,  

e se ha de determinar o que ha de ser ajuda e fauor, que como may do   

Senhor que este juízo ha de fazer, e esta sentença ha de dar seja diãte della 

nossa intercessora. Esta he a saudaçam Angelical, e a oraçam com que o 

pouo Christão louua a Virgem gloriosa, e pede sua intercessam. (DIAS, 

1573: 80) 

 

Nesse breve trecho nota-se que é uma necessidade do homem quinhentista instrumentos que o 

livre do Inferno e do Demônio. Para além disso, se verifica o quão a Maria, enquanto uma 

figura positiva do cristianismo, é oponente do Diabo, figura negativa nesta mesma religião, e 

como na mentalidade do período a dupla Virgem/Satã se dramatizam e possuem importância 

relevante (BASCHET, 2006: 324-325). 

Retomando sobre a oração, cabe aqui relembrar que ela [a oração], tal qual 

compreende Marcel Mauss (1909), auxilia na compreensão de como uma dada realidade, que 

pode na narrativa assumir diferentes formas, continuando com sua estrutura e sem alterações 

de sua natureza. Ao realizar a exposição da Ave Maria, de modo a não alterá-la em aspectos 

de estrutura textual e natureza, mas antes acrescentando possíveis interpretações, Nicolau  

Dias expressa características da sua realidade, suas crenças e visões de mundo. 

Por meio desta oração, segundo o dominicano, a humanidade foi liberta dos domínios 

demoníacos e o “salvador” foi concebido. Ao se utilizar destes recursos de convencimento, e 

que vão de encontro ao maior dos temores do homem do mencionado período, Nicolau Dias 

busca oferecer “bens de salvação” e o “livramento” da danação eterna. 

Além de combater o demônio, é uma oração fácil de ser aprendida, e mesmo os mais 

desconhecedores da língua portuguesa, se a recitassem com devoção, receberiam benesses. 

Objetivando exemplificar tal assertiva Nicolau Dias recorre à uma “narrativa hagiográfica”, 

recurso este que recorrentemente faz uso na sua obra. 

 
[...] hu frade leygo da ordem de S. Bernardo, o qual sendo ja de muyta ydade 

quando entrou na ordem, e não podendo aprender mais que as primeyras 

palavras desta oraçam. Aue Maria. As disse toda sua vida com muyta 

deuoçam. Despois de sua morte naçeo sobre sua sepultura hum pé de Rosa 

que lhe saya da boca. Mostrando cõ isto a Virge quão aceptas lhe foram 

aqllas pabras com que este religioso a saudaua (DIAS, 1573: 81). 

 

Se a “narrativa hagiográfica” é um discurso que busca edificar uma personagem com 
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características de santidade, conforme preconiza Michel de Certeau (1982), aqui contempla-se 

a exaltação da prática do orar em consonância com o objeto a qual se ora, no caso, a recitação 

da Ave Maria e o culto à “Virgem”. Nicolau Dias (1573:83) faz uso deste recurso como forma 

de “convite”, ao “que quiserem dar lhe pena, digão esta oraçam muytas vezes com atençam e 

deuoçam”. 

Possuidor de uma “linguagem autorizada”, pela instituição, o autor do “Livro do 

Rosário de Nossa Senhora” ao realizar a exposição acerca da composição da oração da Ave 

Maria, pretende legitimar o discurso institucional. Apresenta a oração, que possui sua  

estrutura textual considerada a oficial, e pauta sua fala na tradição e em dogmas. O 

dominicano considera a devoção à Maria como algo excelente, e convida seus leitores a 

partilhar e participar dessas excelências, pois assim como Deus quis vir até os homens por 

meio dela, quer que os homens façam o trajeto inverso através da Virgem e das formas de 

cultos, devoções, orações e preces a ela atribuídas. 

Se por meio das orações podemos observar as consciências que as sociedades tiveram 

de si (CERTEAU, 2006), ao analisar a oração da Ave Maria, apresentada por Nicolau Dias, na 

sua obra “Livro do Rosário de Nossa Senhora” (1573), constata-se o forte impulso e 

necessidade da Igreja Católica em atribuir a Maria um lugar de destaque. Em um período de 

contendas em matérias de fé, Maria é no discurso institucional, a “Escada de Jacó”, a 

intercessora e advogada do homem. Não é, a “Virgem”, intercessora de causas específicas, 

como os santos e as santas existentes até então, mas de todas as causas possíveis, e é por meio 

da recitação da Ave Maria que essas benesses podem ser conseguidas. 
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Resumo: Segundo Jérome Baschet, em seu livro A civilização feudal, a partir do Concílio de 

Latrão, a Igreja acumula mais uma função na vida dos fiéis: a de “dispersora do perdão 

divino”. No concílio de latrão foi instituída a confissão auricular obrigatória como  
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sacramento, o que estabelece um reforço do poder institucional da Igreja, através do  

fenômeno da culpa, da construção de mais um temerário instrumento de controle e da 

atribuição a si mesma do poder de oferecer o perdão dos pecados. De acordo com Michel 

Foucault (1988, p. 61), o confessor não é simplesmente um interlocutor, mas a instância que 

requer a confissão, visto que impõe-na, avalia-a e intervém para julgar, punir, perdoar, 

consolar e reconciliar, estabelecendo um lugar de poder diante do confessando que se torna 

ele mesmo o sujeito do enunciado. Esse trabalho analisa como essas relações de poder 

inerentes à confissão se desenvolvem e acontecem ao longo do baixo-medievo. E, para tanto, 

apresentaremos um histórico da prática confessional, uma analise das relações de poder 

inerentes a essa prática, além da análise dos discursos presentes nos manuais de confissão, por 

meio do Livro das confissões de Martin Pérez, e da formação deste gênero literário no período 

do baixo-medievo. 

 

Palavras-chave: poder; discurso; confissões; prática. 

 

 

O conceito de pecado: uma introdução à prática confessional 

 

 

“Tudo aquilo que não é feito com convicção é pecado” Romanos, 14, 23 

 

 

Ao iniciar uma discussão sobre a confissão é salutar que se tenha em mente uma 

definição de “pecado” e de como esse conceito influenciou o tempo histórico sobre o qual nos 

debruçamos. Segundo o dicionário temático do Ocidente Medieval, pecado é toda palavra, 

ação ou desejo contrários à lei divina (CASAGRANDE; VECCHIO, 2002, p. 343). Já Nicola 

Abbagnano (2007, p. 746), em seu dicionário de filosofia, o define como toda e qualquer 

transgressão  intencional  de  um  mandamento  divino,  salientando  que  o  diferencial  desse 

conceito é ser de cunho religioso, visto que fora dessa leitura de um desrespeito à autoridade 

divina o conceito se confundiria com outros como de erro, crime, delito e outros que dizem 

respeito à transgressão de norma moral ou jurídica. 

Para Le Goff, no verbete de pecado da Enciclopédia Einaudi (1986, p. 266), o pecado é 

um caso particular do conceito de erro existente na maior parte das religiões e das filosofias. 

Essa definição de Le Goff se difere da posição de Abbagnano visto que este diz que o 

conceito de pecado está intrinsecamente ligado ao religioso, e Le Goff acrescenta a existência 

de discursos filosóficos, alijados de uma presença divina, versando sobre o pecado. 

Entre os povos primitivos, o pecado aparecia essencialmente como a violação de um 

tabu ou a falta a uma regra de culto, segundo Le Goff (1986, p. 268), quando há violação de 

um tabu gera-se uma reação automática do poder, que deve ser “entendida como desventura e 

não como castigo” em decorrência desse tabu, deve-se recorrer a ritos de purificação, tais 

como a lavagem, a limpeza pelo sangue e a confissão. A confissão nessas sociedades 
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primitivas seria vista como uma forma de libertação: esse seria tanto o poder quanto a função 

do ato de confessar: “Todavia esta confissão primitiva não é arrependimento, mas libertação. 

[...] o homem alivia-se do pernicioso fardo e põe-se a caminho, mais leve, para, purificado, 

inaugurar um novo ciclo.” (LE GOFF, 1986, p. 269) 

A partir do desenvolvimento do cristianismo o pecado e a confissão passam a ter o seu 

mais atualizado sistema, com distinção entre pecados mortais e veniais (LE GOFF, 1986, p. 

268). A vida social no medievo está fortemente impregnada com a força do conceito de 

pecado. O tempo individual está marcado por este conceito: segundo o pensamento cristão 

medieval, o homem nasce com a mancha do pecado original que deverá ser parcialmente 

corrigida no batismo, visto que após o batismo se adquire capacidade para lutar contra os 

pecados, mas não se deixa de ter a sua marca, essa luta será travada até a morte do indivíduo 

que o levará para o juízo final, onde seus pecados ditarão seu destino (CAREGNATO; 

VECCHIO, 2002, p.337). Ainda de acordo com o verbete de Caregnato e Vecchio, o Deus ao 

qual o homem medieval se dirige é um Deus que vem para proibir: 

 
 

A vida social parece-lhe dirigida, em todos os níveis e em todos os seus 

mecanismos, por esse laço de solidariedade criminosa na qual está baseada: 

as relações entre homem e mulher são dominadas pela luxúria, o exercício  

do poder gera ambição e vaidade, a atividade econômica transforma-se em 

avareza, a corrente de subordinações alimenta a inveja. (2002, p. 338) 

 

É no pecado que muitas das práticas rituais presentes no cotidiano medieval se 

originam: o batismo, o jejum, a punição corporal, a peregrinação e, o objeto de estudo desse 

artigo, a confissão. A confissão é o relato que cada fiel faz de seus próprios pecados: “narrado 

como acontecimento, o pecado é analisado como entidade e, portanto, definido em sua 

natureza, dissecado em suas partes, interrogado quanto às causas, estudado em seus efeitos” 

(CAREGNATO; VECCHIO, 2002, p. 338). Pensar e classificar os pecados significa conhecê- 

los, determinando-lhes a natureza e a gravidade para que se possa reconhecê-los no cotidiano. 

Passa-se a ser necessário também analisar a questão do pecado ser cometido por omissão ou 

por ação, além de se foi ou não intencional (LE GOFF, 1986, p. 268). 

Assim, compreende-se a prolixidez com a qual o pecado é tratado: é só através dela que 

o ritual da confissão obtém êxito e o mecanismo de controle eclesiástico atinge a consciência 

dos fiéis. O fiel precisa conhecer o pecado, saber que o ato exercido é condenado, a fim de  

que se arrependa e procure absolvição, ou seja, o conhecimento da regra é necessário para um 

exame de consciência “adequado”. É nesse ponto que vemos a função dos manuais de 
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confissão, principalmente daqueles escritos em língua vernácula para que também o penitente 

soubesse o que era esperado de sua conduta. 

 

A história da prática confessional e as sumas de confissão 

 

 

O sistema de penitência foi previsto desde a Antiguidade Tardia. Santo Agostinho já 

havia deliberado em De libero Arbitro que todo o pecado deve ser reparado (reatus poenae): 

“Isso está assim disposto, a fim de que a beleza do universo não seja alterada um só instante, 

caso a desordem do pecado se manifestasse sem ter uma reparação por um justo castigo.” 

(AGOSTINHO, 1995, p. 201). 

No entanto, a forma de se cumprir essa “reparação do pecado” sofre algumas 

transformações ao longo do tempo, Baschet explica que na Antiguidade Tardia e no alto 

medievo, a penitência era um ritual público que só poderia ser realizado uma única vez e era, 

por consequência, geralmente adiado até a beira da morte (BASCHET, 2006). 

Angela Mendes de Almeida (1992, p. 12) corrobora a visão de Baschet, explicitando  

que nos tempos da Igreja primitiva, era a eucaristia que exercia sobre os pecadores o papel de 

controle, semelhante ao que seria desempenhado a seguir pela confissão. A “confissão” 

praticada nesse primeiro momento, por ser pública e realizada diante da comunidade, 

pressupunha uma relação direta entre o pecador e Deus. Sendo assim, com o sistema de 

confissão comunitária a Instituição ainda não havia assumido para si o poder de absolvição 

dos pecados como outrora assumirá, interpondo o sacerdote como o responsável por julgar os 

pecados e conceder o perdão. 

Em um período de transição para o modelo de confissão que conhecemos hoje, os 

monges irlandeses introduziram um sistema de penitência tarifada, que vigorou até as 

proximidades do IV Concílio de Latrão. A penitência proposta por esses irlandeses consistia 

em cumprir preces, jejuns, mortificações diversas ou peregrinações e, ao término dessas 

penitências atravessar, o portal norte das igrejas arrastando-se sobre os joelhos e os cotovelos. 

Apesar da penitência e do perdão dos pecados já serem propostos pela Igreja, o IV Concílio 

de Latrão estabeleceu algumas mudanças que aprofundaram ainda mais o controle da vida do 

laicato pela figura da Igreja: passou-se a ser obrigatória a comunhão ao menos uma vez ao 

ano, essa medida foi acompanhada da proibição de receber a eucaristia sem estar previamente 

purificado de seus pecados, o que resultou na obrigação de confessar, também, uma vez ao 

ano: “a obrigação da comunhão anual impõe, então, o dever de uma confissão igualmente 

anual” (BASCHET, 2006, p. 217). 
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Segundo Jean Delumeau (2003), ao tornar a confissão anual obrigatória, há uma 

generalização da coação que a confissão impõe. Marilena Chauí (CHAUÍ, 1991) salienta que 

essa mudança na legislação canônica foi acompanhada de uma transformação no caráter e nas 

exigências da penitência: 

 

A evolução dos procedimentos da confissão é espantosa. Numa primeira 

época o confessor indagava se o penitente cometera algum dos pecados 

listados por São Paulo e, no caso dos pecados sexuais, indagava se o 

penitente os praticara. Era, portanto, a ação que era julgada pecaminosa. [...] 

numa época seguinte o confessor passou a indagar ao penitente se, além de 

atos, também havia desejado praticá-los, ainda que não o tivesse feito. Agora 

o pecado também concerne às intenções. (CHAUÍ, 1991, p. 102) 

 

Dessa forma, o pecado nasce sempre da vontade humana e já manifesta sua culpa antes 

mesmo de se traduzir em ação (CAREGNATTI; VECCHIO, 2002, p. 342). Para Delumeau 

(1993, p. 13), a conseqüência dessa mudança é uma modificação na vida religiosa e 

psicológica dos homens e das mulheres do Ocidente, que “pesou enormemente sobre as 

mentalidades até a Reforma nos países protestantes e até o século XX naqueles que 

permaneceram católicos”. Tal mudança no caráter da confissão advém do modelo sancionado 

pelo IV Concílio de Latrão: a confissão passou a ser uma declaração direta ao sacerdote dos 

pecados cometidos em ato, intenção ou pensamento. 

Cabe ao sacerdote conduzir essa declaração, no entanto, ao desempenhar essa função 

advêm certas dificuldades: como conduzir esse exame de consciência? Como ter equidade 

para cobrar a confissão completa sem gerar embaraço no fiel e comprometer a confissão? Para 

tentar responder essas perguntas, sanar esses desafios, começa-se a produzir os chamados 

manuais de confissão: 

 

O cânon XXI do IV Concílio de Latrão provocou um espetacular 

desenvolvimento da literatura relativa ao pecado. Imagina-se com efeito que 

os vigários de paróquia [...] foram tomados de verdadeiro pânico ante a 

perspectiva de ter de interrogar e julgar regularmente suas ovelhas no  

tribunal da Penitência. Eles precisaram de livros para esclarecê-los e guiá-los 

nessa pesada tarefa. (DELUMEAU, 2003, p. 375) 

 

Os primeiros livros que tratavam das formas de expiação dos pecados eram chamados 

“Penitenciais” e estão ligados ao sistema de penitência tarifária, já exposto ao longo desse 

trabalho: 

 

A regulamentação da vida sexual de pessoas leigas pelos bispos-monges 

(Cesário-Martinho) e pelos papas como Gregório I encontrou expressão num 

singular gênero literário: os penitenciais.  Esses livros continham catálogos 
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de pecados e uma lista de penitências para cada um. [...] Os mais antigos 

penitenciais vêm dos mosteiros da Irlanda, onde foram compostos pelos 

abades. (RANKE-HEINEMANN, 1996, p. 161) 

 

Segundo Santos, os primeiros penitenciais foram compostos nos mosteiros celtas e 

anglo-saxônicos, após esse primeiro momento os missionários desempenharam a  difusão 

desse gênero literário pelo território europeu (1997, p. 87). Embora, no Antigo Testamento já 

houvesse prescrições e sacrifícios para a purificação do pecado, passa-se a determinar o 

“pagamento de tarifas” para a expiação dos pecados. Uta Ranke-Heinemann (1996, p. 160) ao 

explanar sobre esses penitenciais mostra que a existência dos livros e, por conseguinte, dessas 

práticas tinham por objetivo moldar a sociedade de acordo com os princípios cristãos: 

“[Cesário, bispo de Arles] Numa carta a todos os bispos e padres em sua esfera de influência 

sobre prementes problemas morais, exorta os companheiros a incutir costumes cristãos às 

pessoas”. 

Esses primeiros escritos de penitências se tornaram arquivos de base para toda a 

literatura confessional produzida a seguir. A partir do aparecimento das universidades  

(séculos XII e XIII), nascem os manuais de confessores que substituem os penitenciais. 

As primeiras sumas de confissão foram escritas por Raimundo de Peñafort, Tomás de 

Chobham e João de Friburgo e datam do século XIII. Segundo Jérome Baschet   (BASCHET, 

2006), os manuais de confessores tentam simplificar uma matéria que vai se tornando cada 

vez mais densa, com o intuito de serem utilizados na prática pelos sacerdotes, mesmo os mais 

simples. 

Almeida (1992, p. 63) contribui à proposta desse trabalho caracterizando a estrutura 

desse gênero literário: “Em princípio o roteiro dos manuais deveria abordar os sete pecados 

capitais, os dez mandamentos contra a lei de Deus e as regras dos sete sacramentos. De fato, 

todos tratam destes temas, mas a ordem com que o fazem varia muito”. Delumeau (2003) 

descreve a tarefa a ser cumprida pelos manuais: segundo o autor, esses livros deveriam ajudar 

os confessores, que se encontrariam em confronto com a diversidade dos pecados, indicando- 

lhes “como interrogar o penitente, como guiá-lo no seu exame de consciência, como  

esclarecer os móveis e as circunstâncias, e assim avaliar a gravidade do pecado, como vencer 

os obstáculos (medo, vergonha, presunção e desespero) que se opõem a uma boa confissão.” 

O conhecimento trazido por Delumeau ao pontuar a importância que os manuais davam 

às circunstâncias do pecado, é ratificado também pelo que explicita Martin Pérez
29

: “Deves 

                                                      
29

 Autor do “Livro das confissões”, conhecido como um homem da Igreja, clérigo secular, provavelmente graduado 

na universidade de Salamanca. Produzido em 1316, o “Livro das Confissões” é uma obra de consulta para os 
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saber se o pecado da luxúria se faz, na Igreja, ou no cemitério [...] E se a Igreja é violada por 

sangue ou por fornicação.” (PÉREZ, 2012, p. 69). É um agravante dos pecados, se eles são 

cometidos em lugares tidos como sagrados. 

De acordo com Angela Mendes de Almeida (1992, p. 8), a “moda” dos confessionais 

está diretamente ligada à evolução da Igreja e ao peso que os sacerdotes foram acumulando 

como mediadores da relação do cristão com Deus. 

 

A confissão como relação de poder 

 

 

A Igreja, por meio da confissão, acumula mais uma função na vida dos leigos: a de 

dispersora do perdão divino. De acordo com Jérome Baschet (2006, p. 219), a confissão seria 

a “declaração libertadora” que reforça o poder institucional da Igreja: “como preço do perdão 

que ela concede, a Igreja se atribui, graças à confissão, um temerário instrumento de controle 

dos comportamentos sociais e se imiscui no mais secreto das consciências individuais”. 

Dessa forma, de acordo com Dulce Amante dos Santos, a confissão e a penitência 

foram os principais instrumentos que garantiram o controle e a disciplina do laicato por parte 

da Igreja (1997, p. 84). Angela Mendes de Almeida (1992, p. 12) assegura que o sacerdote, 

pós- concílio de Latrão, passa a ter o “poder das chaves”, isto é o poder de absolver os 

pecados em nome de Deus, como poderemos assimilar de trechos do Livro das confissões 

mais à frente retratados. 

Sendo assim, é preciso delimitar o que se entende como “poder”. O poder, segundo 

Foucault em A vontade de saber, seria: 

 

[...] a multiplicidade de correlações de forças imanentes ao domínio onde se 

exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e 

afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais 

correlações de força encontram umas nas outras, formando cadeias ou 

sistemas ou, ao contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre 

si; enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou 

cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação 

da lei, nas hegemonias sociais (1988, p.88/89). 

 

Dessa forma, o poder é muito mais do que um conjunto de instituições e aparelhos 

garantidores da sujeição de cidadãos a um determinado código (considerado 

“civilizado”/aceito culturalmente), esse poder provém de TODOS os lugares, é o que 

denomina uma situação estratégica complexa em uma sociedade determinada. O poder, por 

                                                                                                                                                                          
confessores, um tratado de moral e direito positivo, destinado também aos cristãos em geral, não ficando restrito 

aos clérigos. Para tanto, foi escrito também em língua vulgar, e voltou-se para abordagens de sentido prático. 
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sua vez, pode ser exercido a partir de inúmeros pontos, em meio a relações desiguais, não 

necessariamente binárias. 

A confissão, segundo o mesmo Foucault, é tanto um mecanismo desse poder 

hegemônico social como uma relação de poder: “A confissão da verdade se inscreveu no 

cerne dos procedimentos de individualização do poder” (1988, p. 58). Para Foucault (1988, p. 

61), a confissão constitui uma relação de poder em si mesma, pois há um ritual de discurso 

onde o sujeito que fala coincide com o sujeito do enunciado, ou seja, o confessando é também 

o objeto da análise de outrem, que está ali não apenas como um interlocutor, mas como a 

instância que requer a confissão, a avalia, e intervém para julgar, punir, perdoar, e reconciliar. 

Além disso, esse ritual almeja, com a enunciação, produzir modificações a quem o articula: 

inocentá-lo, resgatá-lo, purificá-lo, livrá-lo de suas faltas e por fim garantir a ele a salvação 

desde que se apresente arrependimento e contrição diante dessas suas faltas. 

O chamado “Livro das confissões” coloca a importância da contrição, do 

arrependimento e da culpa ao se confessar: 

 

Contrição é dor tomada pelos pecados com “poemento” de os confessar e de 

fazer emenda deles. [...] E forte deve ser essa dor, pelo deleite que a alma e a 

carne tomaram nos pecados. Onde dizem os doutores que a dor deles deve 

ser tão “rigo” sobre o deleite que a alma e o corpo tomaram em fazer os 

pecados (PÉREZ, 2012, p. 317). 

 

Assim se vê a importância do fator psicológico e individual na confissão, além da 

entrada da Igreja de forma quase total na vida dos fiéis. Segundo Delumeau (1991, p. 14), a 

confissão era de tal maneira importante para o católico que “seu conforto psíquico, sua vida  

de relações, seus comportamentos cotidianos podiam ser modificados pelas maiores ou 

menores exigências daquele que a Igreja lhe designava ao mesmo tempo como ‘pai’, como 

‘médico’ e como ‘juiz’”: 

Martin Pérez também traz algumas considerações acerca da pessoa do confessor e do  

ato de se confessar que corroboram a análise dos autores acima que argumentam sobre o lugar 

de poder do confessor: 

 

A pessoa que se deve fazer a confissão deve ser sacerdote de missa.  [...]  

Tem o poder de examinar a consciência do pecador e julgar se é digna de ser 

solta ou negada. Este poder recebe o clérigo no caráter que recebe na alma 

quando recebe a ordem da missa. O qual poder nunca jamais o pode perder 

(PÉREZ, 2012, p. 319). 

 

Pérez (2012, p. 67), então, inicia um dos itens relativos às normas da prática 



106 

 

 

 

confessional intitulando-o: “Começo da confissão. E como deve ser o pecador. E que coisas 

lhe deve admoestar o confessor. E que primeiro deve ser ouvido o pecador e depois 

perguntado”. A partir apenas do título desse item podemos interpretar que o clérigo traz 

regras sobre a postura tanto do confessor como do “sujeito pecador”, já dando indícios da 

relação de poder que se estabelece entre eles visto que o pecador deve ser inquirido e 

admoestado. E o autor do manual de confissão continua: 

 
No começo da confissão faz-lhe que fique os joelhos na terra e diga assim: 

Eu pecador, ou pecadriz, confesso-me a Deus e a Santa Maria e a todos os 

santos e todas as santas e aos padres da minha alma, que sou muito pecador 

e pequei. E de si manda-lhe que se assente aos teus pés, se for homem como 

quiser. Se for mulher de modo que não vejas tu o seu rosto, nem ela o seu se 

assim possa ser (2012, p. 67). 

 

A regra do confessando se posicionar com os “joelhos em terra” clarifica como os 

níveis entre os dois sujeitos envolvidos na prática confessional deve ser diferenciado: o 

pecador, maculado abaixo e acima o clérigo, isento, juiz, senhor das chaves
30

. Outra 

diferenciação de nível  que  percebemos  no  excerto  acima  é  a  da  mulher  confessanda  

para  com  o homem confessando: a restrição de olhar para o rosto do padre concerne apenas 

ao sexo feminino. Questiona-se se essa é uma alocação da mulher por ser impura e sedutora, 

entretanto, infelizmente, a fonte não nos dá mais indícios para que possamos afirmar isso 

categoricamente. Em seguida Pérez dá as diretrizes ao confessor: 

 

E admoesta-lhes essas coisas. A primeira, que confesse todos os seus 

pecados, e não encubra nenhum, nem por vergonha nem por medo, se fosse 

de outra maneira não seria confissão. A segunda, que os diga com contrição  

e com humildade. A terceira, que se acuse e que não se escuse. A quarta, que 

não acuse o pecado alheio, nem nomeie pessoa nenhuma na confissão. Salvo 

se em outra maneira não pudesse confessar o seu pecado. A quinta, que diga 

ele quantas vezes fez o pecado. E se não o sabe de certo que diga “a esmo” 

quantas vezes o fez, e diga certo o que sabe [...] (2012, p. 67). 

 

Seguindo-se a esse trecho de Martín Pérez, se faz necessário analisar o uso da palavra 

“admoesta-lhes”. Esse termo está relacionado à censura do comportamento de outrem, à 

repreensão de uma falha cometida, a aconselhar alguém sobre sua maneira de proceder, 

incitá- lo a correção de seus modos o advertindo, prevenindo. Além disso, “admoestar” pode 

significar o ato de tentar fazer com que uma pessoa se comporte de acordo com o que seu 

interlocutor considera apropriado. Sendo assim, ao usar o vocábulo “admoestar” Pérez 

corrobora com muitas das idéias apresentadas ao longo desse trabalho, deixando claro que a 

                                                      
30

 Expressão já citada ao longo do artigo, atribuída à Angela Mendes de Almeida (1992, p. 12). 
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função do confessor é ser juiz, é censurar, corrigir as falhas do confessando para que este se 

adéque completamente ao comportamento esperado pela instituição
31  

eclesiástica. 

Os itens presentes no trecho do Livro das Confissões explícito acima clarificam como o 

confessor e a instituição dão importância à contrição e à auto-acusação do penitente, ou seja, 

ao arrependimento do pecador, o que manifesta que a confissão pertence a um sistema maior 

de coerção no qual o confessando já deve ter em mente quais atos são pecaminosos para que  

se arrependa e busque a prática do rito confessional para se purificar, para que o sacerdote 

possa “reconciliá-lo com Deus”.
32

 

Segundo Foucault, a confissão, desde a Idade Média, nasce como um mecanismo de 

produção da verdade (1988, p. 52). Sendo assim, a segunda análise que pode ser retirada do 

excerto acima é a necessidade de se comprometer em produzir um discurso condizente com a 

totalidade da verdade, visto que, segundo Pérez, “se fosse de outra maneira não seria 

confissão”. Tal necessidade de se alcançar a totalidade da verdade é recorrente no texto: 

 

 

Mormente se vires que o [o pecado] reprimem por vergonha ou o temor. E se 

vires que ele diz palavras que não cumpre, assim como algumas histórias de 

nada,[...] ou que acusa outrem mais que a si mesmo, veda-lho e defende-lho  

e ensina-o com caridade como aja e faça, e nem o ‘aleuantes’ nem o 

espantes. [...] E depois que ele te disser os pecados assim como ele sabe, 

convém a ti que saibas alguma maneira ordenada para lhe demandar os 

pecados que ele não confessou e tu entenderes que devem ser confessados, 

como manda Santo Agostinho. E outros doutores santos. (2012, p. 67) 

 

O sacerdote então tem o dever de inquirir o confessando até que se atinja uma totalidade 

da verdade, tendo o poder de discernir quando há mais para ser confessado do que o próprio 

pecador já colocou em confissão. 

 

Conclusão 

 
Ao iniciar o presente texto, buscamos mostrar como o pecado é uma forte presença no 

                                                      
31

 As instituições são responsáveis por propagar modelos estabelecidos socialmente. Rubem Alves (1982, p. 41) ao 

conceituar o termo instituição afirma que o que a configura é abarcar mecanismos sociais que programem o 

comportamento humano de forma especializada, forçando “os indivíduos a produzirem comportamentos e ‘bens’ 

segundo as receitas monopolizadas pela instituição”. Alves (1982, p. 41) diz ainda que a instituição é a memória 

inconsciente da sociedade, pois é o símbolo que carrega e mantém as soluções, de modo que as gerações  surgidas a 

posteriori não tenham conhecimento das origens dessas soluções, mas possuam um alcance facilitado ao seu 

domínio: “as instituições são, assim, respostas a problemas concretamente vividos e se justificam na medida em 

que preservam sua eficácia prática”. 
32

 Essa necessidade de conhecimento do próprio leigo sobre seus pecados está ligada também à produção dos 

confessionais em língua vernácula, para que os leigos alfabetizados também pudessem ter acesso e conhecer as 

normas de conduta veiculadas pela Igreja. 
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cotidiano medieval. Ao evocar paradigmas da antropologia revela-se que onde há os conceitos 

de pecado e mácula há, em conseqüência, ritos de libertação e purificação. Voltando os olhos 

à teologia cristã vemos que a confissão não se insere no cotidiano da cristandade apenas como 

prática para libertação dos pecados: a confissão está interligada ao arrependimento e à auto- 

análise de consciência. Sendo assim, dá-se lugar e função para os gêneros literários que se 

ocupam em dissecar os pecados, visto que para um exame de consciência apropriado o  

próprio leigo deve saber quais comportamentos são condenados pelo olhar da instituição. 

Além disso, ao problematizar as regras imbuídas na prática confessional chega-se à 

conclusão de que a prática em si constitui uma relação de poder, estando o confessando 

subjugado à autoridade do clérigo, sendo este o juiz que possui o campo de jurisdição do 

próprio deus para condenar ou absolver o confessando, reconciliando-o ou não com a figura 

divina. 

Dessa forma, percebe-se que a confissão está inserida num mecanismo maior de 

controle social e é tanto produto desse mecanismo como agente que auxilia na manutenção do 

poder clerical no cotidiano dos indivíduos medievais. Depreende-se, portanto, que a confissão 

tornou-se uma forma de controle social protagonizada pela Igreja, com o intuito de dominar 

cada vez mais as práticas dos leigos, por meio de seu discurso culpabilizante e moralizador: 

“Se por um lado, a confissão e a penitência foram os principais instrumentos que garantiam à 

Igreja o controle e a disciplina do laicato, por outro lado, propiciavam uma válvula de escape 

para o sofrimento individual advindo de uma consciência da culpa.” (SANTOS, 1997, p. 85) 
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O HOMEM E A BIOGRAFIA NO PERIODO RENASCENTISTA 

 

 

Antônio Luiz de Souza
33

 

Isabella Nogueira
34

 

Resumo: O enfraquecimento do pensamento religioso levou a uma divisão da história 

sagrada, daquela humana e natural por volta do século XVII. No entanto, esse 

enfraquecimento já vinha tomando forças antes mesmo deste período. No 

Renascimento, por via dos humanistas, o homem se tornou a medida de todas as 

coisas, dono de seu corpo e de suas ações. Burckhardt afirma que no Renascimento 

ocorreu “um desabrochar do indivíduo” esse desabrochar é possível percebê-lo tanto 

na pintura, como na escultura, no teatro e até mesmo na literatura. Houve uma busca 

do interior, o que deu oportunidade, a um novo olhar para a vida do homem. Nesse 

momento de transição, ainda, não havia uma ruptura entre o sagrado e o humano, a fé  

e a razão ou o Estado e Deus, se buscava, ao contrário, diferentes posições sobre estes 

conceitos. Todas essas buscas eram registradas através das artes. Pensando as artes 

como um campo que abrange várias linguagens, queremos aqui falar, em especial, da 

ascensão das biografias, que traziam em sua composição o passado, o presente e o 

futuro. O que nos possibilita perceber a relação do início do culto ao individualismo a 

proliferação das escritas biográficas, gênero hoje tão discutido nas universidades. 

 

Palavras-chave: Renascimento; Biografia; Homem 

 

 

 

A primeira questão que nos se coloca é a noção da temporalização. É, como se sabe, 

muito vasto falar em Renascimento. Contudo, vamos pensar o período como sendo aquele da 

valorização da arte em suas várias linguagens. 

Podemos considerar, para este texto, o século XIV como sendo aquele do início de 

tudo e o século XVI como sendo aquele em que esse reviver da Antiguidade através, 

principalmente, as formas da arte foi passando para segundo plano para dar lugar à ideia de 

Estado. 

A ideia de Estado, que aqui expomos não se materializou somente a partir da segunda 

metade do século XVI em diante foi ela também que caracterizou a ruptura do pensamento de 

uma época, a dizer dos modernos: de trevas, para outra, aquela das luzes. Começou-se a 

questionar a ideia de regência do mundo pela Providência. Este Deus que supera o Homem   e 
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que o pune foi deixando espaço para um olhar mais material do mundo, uma investigação da 

natureza. O olhar se direcionava ao que o habita, o real, ou melhor, o visível. 

A partir deste questionamento então a figura do Homem vem sendo repensada. Não se 

fala mais dele como sendo somente um produto de um Deus, mas como regedor responsável 

de suas ações. Questionam sua interação consigo mesmo e com o que está a sua volta. 

A famosa frase de Sócrates: “Conhece-te a ti mesmo” ganha uma maior importância. 

Isso gerou uma consequência para o povo da época e como nos diz Burckhardt vemos ocorrer 

um desabrochar do indivíduo. No entanto, não é tanto o interior que só interessa. Na verdade, 

a estética, a beleza do que se vê é ressaltado. O sentimento, a emoção tinha que transparecer 

nas artes. 

Poderíamos falar do Homem como medida de todas as coisas, assim como nos sugere 

Queiroz (1995) em seu texto O Homem, medida de todas as coisas: os Humanismos. 

Tendo então questionado Deus como condutor do viver humano, outra coisa se torna 

mais importante para os renascentistas, a experiência. 

O “estar no mundo”, assim como aponta Rodrigues (2000:55), se relaciona com o 

“valor e a condição de ação e conhecimento” (experiência), então temos uma: “sucessiva 

repetição e avaliação de ações que conduzem à produção de conceitos que definem os limites 

desse movimento do homem, ao mesmo tempo que torna possível a introdução, na 

experiência, do prazer e da curiosidade de se sentir humano”. 

Portanto, 

 
 

Esse movimento leva à incorporação de técnicas de interpretação que 

abrange a constituição de um espaço de reflexão histórica, caracterizado pelo 

constante relembrar, registrar, descrever e figurar do acontecer humano. 

Principalmente por intermédio do uso das biografias e a introdução de 

relações provenientes da observação de todos os espaços que envolvem esse 

movimento, da escrita dos signos à configuração do espaço celeste, há a 

possibilidade de uma utilização mais sistemática a pragmática da magia e da 

astrologia orientais. (RODRIGUES, 2000:55) 

 

Através deste trecho percebemos que o uso de biografias, tanto para a leitura quanto 

como registro, teve um papel importante no pensar renascentista. Já que seu interesse era 

resgatar o passado, principalmente os grandes homens e os grandes feitos, isso poderia ser 

feito então através das biografias. Elas traziam detalhes que eram úteis para mostrar a 

“grandeza” do homem perante o seu semelhante, “o outro”, e a natureza em suas múltiplas 

formas. 

Contudo, segundo Burke (1997) o historiador [atual] erra ao analisar a biografia do 
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período renascentista. Ele busca nesses escritos o que nos entendemos hoje por biografia, 

caindo no erro de desvalorizar o que era esse gênero para a época. 

 

O problema é que essas biografias não são (ou não são inteiramente) 

biografias no sentido que damos ao termo. Elas não discutem o 

desenvolvimento da personalidade, frequentemente ignoram a cronologia e 

em geral introduzem materiais aparentemente irrelevantes, dando uma 

impressão de ausência de forma. A vida de Dante por Boccaccio, por 

exemplo, foi criticada por um estudioso por estar “sobrecarregada de 

anedotas”.  (BURKE, 1997:84) 

 

 

Mesmo que Burke nos esteja falando do ano de 1997, é possível perceber, que até hoje 

o historiador tem esta visão das biografias renascentistas. Já fizemos um passo à frente, é 

possível perceber isso através a análise de Dosse em seu livro O Desafio Biográfico: escrever 

uma vida (2009). 

Portanto, vamos fazer um esforço para tentarmos entender um pouco mais dessas 

composições do eu. Não queremos aqui retratar a biografia como algo distante do que vinha 

sendo pensado e provavelmente sentido na época mas, como consequência do que vinha 

ocorrendo na Europa Ocidental. Ou seja, é indispensável que pensamos a época e a biografia 

em uma relação de trocas constantes. 

Antes de fazermos isso, no entanto, é importante que digamos que estamos cientes dos 

debates quanto aos conceitos de Renascimento e de Humanismos
35

.
 

Delumeau (1983:19) quanto ao conceito de Renascimento nos diz: 

 
 

Criada pelos humanistas italianos e retomada por Vasari, a noção de uma 

ressurreição das letras e das artes graças ao reencontro com a Antiguidade 

foi, seguramente, fecunda (...). Essa noção significa juventude, dinamismo, 

vontade de renovação (...). Teve em si a inevitável injustiça das abruptas 

declarações de adolescentes, que rompem ou creem romper com os gostos e 

as categorias mentais dos seus antecessores. Mas o termo "Renascimento", 

mesmo na acepção estrita dos humanistas, que o aplicavam, essencialmente, 

à literatura e às artes plásticas, parece-nos atualmente insuficiente. 

 

A partir do que foi posto pelo autor, a nossa primeira reação é analisar como este 

conceito não é suficiente para pensarmos o momento de transição e de modificação das 

habituais convenções que encontrávamos até então. 

É importante pensarmos este debate dos conceitos para não parecer que estamos dando 

                                                      
35

 “ Embora a palavra humanismo date apenas de 1808, humanistas, à época do Renascimento, eram os mestres e 

estudantes de humanidades ou studia humanitatis, equivalendo a palavra como jurista, canonista, utilizadas nos 

meios universitários para designar certos tipos de intelectuais especializados.” (FALCON, 2000:36) 
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uma análise final e verídica. Vamos considerar este texto uma introdução, ou melhor, uma 

hipótese do que provavelmente existiu. Uma hipótese de acordo com o que foi pensado 

posteriormente. Considerando que o real, provavelmente, não foi apreendido nem pelos 

homens da época, em todas as suas faces. 

Falcon (2000:38) nos direciona a uma interessante análise. Antes de qualquer coisa 

poderíamos perguntar “Renascimento ou Renascimentos?”. 

 

Bem, a resposta tende a ser singular, especialmente em função de uma longa 

tradição que teve em Burckhardt seu maior gênio, mas não existe 

unanimidade, não só porque um renascimento apenas italiano exclui Países 

Baixos, França, Inglaterra, Espanha, por exemplo, mas também pelo fato de 

deixar de lado os vários renascimentos detectados na época medieval pelos 

especialistas. 

 

Então temos que pensar o Renascimento como um movimento cultural, um processo 

social total, uma expressão, uma revolução, um processo de exclusão social direcionado as 

camadas superiores da sociedade? Ou um processo secundário que apenas se vincula ao 

econômico, do feudalismo ao capitalismo, a partir da valorização dos grandes, um jeito para 

valorizar quem sobrevivia com o suor dos outros e legitimar a ação? 

Apesar destes questionamentos, o Renascimento continua ainda um dos mais 

importantes elementos do quadro cultural dos séculos XIV a XVI, contudo, não o único. Um 

primeiro polo em direção ao espírito moderno ao mesmo tempo em que encontramos ainda 

uma herança medieval a respeito de muitos problemas. (FALCON, 2000:39) 

Falcon conclui que: 

 

 
(...) o Renascimento significou novas formas de ser e de pensar a partir de  

um conceito dinâmico de homem, em que todas as concepções das relações 

humanas se tornaram dinâmicas, a começar pela relação entre o homem e a 

sociedade, agora uma questão individual por excelência. 

 
Voltamos então a ideia de Homem. Dele como centro de tudo. Segundo o mesmo  

autor o que caracteriza o período renascentista é o individualismo, a secularização e a 

imanência. Contudo estes papéis não são sinônimos de irreligiosidade. (FALCON, 2000:39) 

Essas faces teriam direcionado o pensamento da época ao movimento que hoje 

conhecemos como Humanismo ou Humanismos. O que seria esse movimento? 

Os Humanistas seriam aqueles que se preocupavam com o pensar destas faces? 

Filósofos? O Humanista depende do Renascimento ou este depende dos Humanistas? Há um 
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humanismo, criado por estes, ou humanismos? Então quando falamos do Humanismo e dos 

Humanistas estamos nos referindo a um ambiente acadêmico pouco aplicável ao cotidiano do 

dia-a-dia ou destes como pensadores do dia-a-dia? 

Até os dias de hoje temos o costume de falar que acadêmicos e suas ideias, muitas 

vezes, vivem em um mundo todo seu, longe do cotidiano. Contudo, temos alguns casos 

relatados que nos mostram que se provavelmente fosse um movimento acadêmico teve uma 

repercussão no social de todo dia. Isso era visto pelas artes, a pintura, a escultura, as 

construções. Não podemos dizer o mesmo à leitura (não pelo menos com a mesma 

intensidade), pois eram poucos os letrados da época. 

Dosse (2009:188), por exemplo, nos fala de Annibale Carraci (1560-1609) pintor 

bolonhês. Vida analisada pelo historiador italiano Roberto Zapperi, “cuja trajetória [ de 

Carraci] toda ele inscreve no tecido exato da história social”. 

Annibale era um homem ligado as suas origens que considerava “seu ofício de pintor 

como um desdobramento de seu enraizamento de artesão do qual saíra”. Tinha como 

inspiração a vida cotidiana, queria retratar o real. Não aquele da nobreza, mas o cotidiano do 

homem simples. (DOSSE:188) 

Annibale não desprezava o trabalho manual, pois, segundo ele o pintor falava com as 

mãos. Além de pintor e de preservar as suas origens humildes o artista era também 

açougueiro, profissão extremamente desprezada na época, a qual a representava na sua arte. 

Não deixava de retratar o vivido em suas múltiplas formas. 

Segundo Zapperi está exatamente nessa ideia de representar algo “grosseiro” que faz 

de Annibale um pintor original. Pois o que não deveria ser considerado belo pelo olho do 

pintor, o artista tentou fazê-lo tornar arte e, portanto belo. 

Se havia autores como, por exemplo, os primos de Annibale que direcionavam a 

pintura pelo caminho da promoção social este “escolhia a obra pela obra”. 

 

Graças a esse enraizamento social reivindicado, esclarece-se a ruptura feita 

pelo pintor com o maneirismo e seu empenho em permanecer fiel a uma 

certa realidade vivida: “uma nova convenção artística foi proposta”. (...) Seu 

Autorretrato traz a marca de uma ruptura que chega a representar uma 

concepção bizarra do tempo pronta a recusar a ideia de um presente   eterno, 

veiculado pelo quadro. No Autorretrato, ele se representa com efeito entre a 

criança e o velho, restituindo assim a cadeia das gerações: “ O pintor parece 

perseguir, em seus retratos, o instante fugidio de um estado de alma, a 

passagem fuga de um movimento psicológico”. 

 

Conhecemos também o caso de Domenico Scandella, conhecido por Menocchio, 
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nascido em 1532, do livro O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro 

perseguido pela inquisição de Carlo Ginzburg. 

Ginzburg nos mostra um personagem particular. Particular não no sentido de único, 

mas um personagem diferente do que é tratado pela História tradicional. Provavelmente seria 

uma pista para pensarmos que existiriam outros como Scandella. 

Não estamos querendo aqui pensar o proposito de Ginzburg com a obra, mas do 

próprio personagem por ele retratado. 

Já que Scandella declarou ao cônego Giambattista Maro (vigário-geral do inquisidor  

de Aquileia e Concordia) que de profissão era um moleiro, carpinteiro, marceneiro, pedreiro 

entre outras coisa, se fossemos olhar pela História tradicional não esperaríamos ouvir  a 

história que Ginzburg narra. 

Um homem simples que vem processado por heresia não era o que imaginávamos, ou 

melhor, não é o mais comum de se encontrar quando pensamos a História de uma forma 

tradicional. Mesmo que Scandella soubesse ler, escrever e somar não fazia parte da alta 

sociedade e, portanto vivia em uma condição de submissão. 

Umas das vezes que foram revistar a casa de Menocchio encontraram muitos livros, 

além de que o próprio indiciado fazia referência a estes no tribunal dando uma própria 

interpretação. Estes livros, se pensarmos de acordo com uma história tradicional, não 

poderiam estar na casa do moleiro. 

Menocchio através dessas leituras questionava o latim que a Igreja utilizava, a própria 

Igreja, a ideia de que o mundo é regido por uma Providência, se há um Deus. Questionava a 

posição do homem no mundo e suas ações. Questionava a relação da sociedade entre pobre e 

rico e das imposições de ideias entre outras coisas. Agia como se fosse um intelectual 

(possivelmente poderia até ser). 

Através dessa análise do autor Ginzburg quanto às ações do moleiro, foi possível 

perceber que existia uma rede de pessoas que liam e questionavam o que a Igreja colocava por 

ultimatum. Isso é possível estabelecer porque foi constatado por Ginzburg que os livros que 

Menocchio possuía não eram todos de sua propriedade. Havia uma circulação de livros que 

decorria através do empréstimo quando não eram dados de presente. 

Falamos destes dois casos para dizer que, provavelmente, os humanistas que se 

encontravam na universidade, que eram eruditos não eram totalmente distantes do dia-a-dia. 

Contudo, não estamos a conhecimento das trocas entre estes. 

Eram os humanistas que pensavam a partir da sociedade ou a sociedade tinha  
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pequenos resquícios de conhecimento do que ocorria nas universidades? 

Garin (1994: 89) afirma: 

 

 
Não é por acaso que uma posição realmente “humanista” se move no nível 

poético, quase ignorasse ou fosse estranha ou surda relativamente à filosofia 

“escolástica”, mas cientemente recusa-a por considerar que se esgota na 

elaboração de esquemas e paradigmas racionais, não só incapazes de  

explicar e traduzir a realidade, mas que nada têm a ver com ela. 

 

É uma importante citação para pensarmos então que, provavelmente, o pensar 

“humanista” não se esgotasse totalmente em um mundo acadêmico ele ia além deste. 

Não queremos falar em espírito da época, mas de certa forma existia uma circulação  

de ideias comuns entre a sociedade em geral. Isso é possível dizer através a análise de 

Ginzburg ou aquela de Dosse, no entanto, como em todas as épocas, há sempre casos 

particulares que provavelmente podem se distanciar do que é mais comum. 

Sendo que existe uma ascensão ao individualismo e retomando a ideia  apontada 

acima, quando na citação de Dosse ele fala do Autorritrato de Annibale, é importante que 

destacássemos uma ideia que Queiroz apresenta. 

Se no Renascimento teve um desabrochar do indivíduo, a autora nos diz que isso 

ocorreu principalmente no momento de crise do período renascentista. Ou seja, vamos tentar 

entender a análise da autora para depois falarmos da biografia com seus interesses e com suas 

preocupações. 

Já no século XIII, Queiroz nos fala de uma lenta mudança no pensamento dos homens. 

Ela vai mostrando isso através da arte. Nos fala de artistas como Giotto, os irmãos Nicola, 

Giovanni Pisano ou até mesmo de artistas das letras como Boccaccio, Dante entre vários 

outros. 

Se antes o corpo representava uma ideia quase que totalmente desencarnada, 

direcionada aos céus, no século XIII, ele vai tomando uma “solidez das formas, do peso, e da 

escultura do corpo”. Assim como para os antigos, os renascentistas retornaram a valorizar o 

belo, o estético e o visível. (Ibidem:36). 

Dá-nos quase uma sensação de “racionalidade burguesa”, mesmo que ainda não 

possamos falar em burguesia. Contudo já não era mais uma concretude e materialidade 

compatível totalmente com os ideais de cavalaria. (Ibidem:38) 

Tendia-se ainda, como não totalmente distante do pensamento religioso, a querer 

conhecer o corpo humano através uma instancia mística, mas que não deixava de lado a 
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materialidade. Isso foi sendo exposto pelas artes. 

Na escultura, na pintura o homem agora expressava reações concretas diante da 

experiência. Queria se mostrar a dor, o amor, a alegria nos olhos de Cristo quase a querer 

torná-lo uma figura humana e não divina. Mas apesar disto o mundo e os homens ainda estão 

no imaginário religioso cristão. 

Queiroz (2000:39-40) nos diz que Tomás de Aquino (1228-1274), por exemplo, 

colaborou na ideia de uma “relação mais direta com o mundo concreto”, isso porque ele 

colaborou na ideia de separar a fé da razão e admitiu que os sentidos “seriam a base do 

conhecimento” ao passo que a natureza está organicamente relacionada com Deus. 

Com o passar do tempo essa ideia concreta do mundo foi se fortalecendo e tomando 

maia espaço na sociedade. 

Um neoplatonismo foi criando formas, uma consciência sobre o passado foi moldando 

um novo modo de lidar com o mundo e Petrarca (1304-1374) foi, segundo Queiroz (2000: 

42), o primeiro a repensar a época de Cristo sob a luz de uma antiguidade clássica. Ele chega  

à conclusão que quando se saiu do saber clássico o mundo caiu nas trevas. 

Apesar de cristão Petrarca acreditava na “regeneração política, na depuração da dicção 

e da gramática latina, da restauração do grego e da volta dos textos clássicos antigos”. Dante 

como Petrarca entre outros, acreditavam também “que a palavra escrita podia transformar os 

homens e o mundo”. (QUEIROZ, 2000:42) 

Não se queria mais pensar uma sociedade composta por uma população totalmente 

anônima e na existência de heróis solitários. E esse novo ideal se aplicava tanto a cavaleiros, 

reis entre outros como também para Deus. 

Começou-se a pensar a importância da existência de um corpo político composto por 

cada cidadão, em assembleias, conselhos e leis que organizasse a vida de acordo com suas 

necessidades. 

Começou-se a celebrar a capacidade humana de se autogovernar sem que tivesse uma 

interferência do divino. “O Estado era um corpo vivo, “uma natureza animada”, e ninguém 

poderia ser superior a ele, nem Deus, nem a Igreja” (QUEIROZ, 2000:44) 

Mas toda essa certeza logo se transformou em medo. “As atividades terrenas, o prazer, 

e o bem-estar de viver na calma do cotidiano” a valorização do mundo totalmente material, do 

corpo e de sua auto governabilidade se enfraqueceu com o surgimento da Peste Negra que 

matou “praticamente metade da população europeia”. (QUEIROZ, 2000:44) 

Então o pensamento foi se modificando, o divino não era mais rejeitado como ocorria 
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um tempo antes, o mundo das ideias foi retomando espaço. Até que como nos diz a autora o 

Autorretrato foi tomando espaço, mas principalmente pelo medo da morte. Era uma forma de 

não ser esquecidos e deixar sua marca na terra. 

O autorretrato é a expressão mais individualista que possamos imaginar. Algo 

totalmente humano. Através dessa análise da autora foi possível ver que havia um lugar 

totalmente propício para a ascensão da biografia, tanto na leitura quanto na escrita. 

A leitura de biografias era orientada pela busca dos “grandes homens”, principalmente 

aqueles da antiguidade, que por uma ideia de progresso dos tempos modernos foi referência 

nas produções biográficas dessa época. 

O toscano Giorgio Vasari, segundo Dosse (2009:183), foi o mestre da biografia na 

época descrevendo-o assim: 

 

O biógrafo Vasari retoma por conta própria a noção antiga das Vidas (Vitae) 

numa perspectiva evolucionista amparada pela ideia de progresso dessa 

época da Renascença. Sua justaposição de pintor se realiza segundo uma 

lógica diacrônica subentendida pelo conceito de progresso rumo à perfeição, 

nos termos de uma visão teológica. Recorrendo a técnicas e graças a um 

enriquecimento progressivo, a criação se aproxima mais e mais da beleza. 

 

Vasari foi também um importante pensador sobre a questão do tempo. Ele afirma que 

em sua época existia uma volta ao passado glorioso, aos grandes homens, portanto, um 

renascimento. “La palavra rinascita, así pues, há de tomarse en sentido literal; es una vuelta a 

la vida y, en consecuencia, un nuevo comienzo del ciclo”. (POMIAN, 1990:137) 

Segundo Burke esse interesse pela biografia (tanto pela escrita como pela leitura) se 

deu em um primeiro momento na Itália para em seguida se disseminar pelos outros lugares. 

Mesmo tento se disseminado pelo outros lugares ficou de modelo aquele iniciado pelos 

habitantes da península Itálica. Tanto Dosse como Burke concordam que a primeira obra da 

renascença que reviveu o gênero das vidas foi a de Petrarca. Habitualmente nas biografias 

eram retratadas vidas de escritores, filósofos, condottiere, artistas e até mesmo mulheres. 

 
Tal como em outros campos do Renascimento, o ponto de partida evidente é 

Petrarca, neste caso com sua coleção de vidas de romanos famosos e  outros, 

De viris Illustribus. Depois veio Bocaccio, com sua coleção de vida de 

mulheres famosas, De claris mulieribus, e as vidas individuais de Dante e 

Petrarca. (BURKE, 1997:85) 

 

Como vimos nesta citação e no caso de Vasari era comum retratar várias vidas em  

uma única obra. Mas havia também obras retratando uma só, ao mesmo modo eram feitas 
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biografias para prefácios de livros. 

O fato de existir o costume de produzir biografias coletivas, segundo Dosse 

(2009:154), é porque mesmo que este é o momento da ascensão da individualização esta não 

interessava como um percurso singular, mas como uma forma de ficar na História. Interessa 

“crescer no outro pelo outro não no eu pelo eu”. 

Isso fazia com que as preocupações dos renascentistas, segundo Burke, fossem as 

profecias sobre os grande heróis, a vida privada e principalmente pública, queria se passar a 

noção de exemplaridade e mostrar uma estabilidade das virtudes, ou seja, estas nasciam com a 

pessoa. 

Contudo esse quadro dependia também do contexto. Por exemplo, Loriga (2011:34) 

nos diz que apesar da valorização biográfica existia também a desconfiança quanto a estas, 

crescente a partir do século XVI. Na época se questionava também a ideia de História e ainda 

tratavam esta última como algo diferente da biografia. 

Foi falado somente no final as questões práticas da biografia porque nosso intento não 

era tanto dar importância a estes fatos, mas mostrar como este gênero estava ligado a questão 

da produção do pensamento da época. 

De alguma forma quando falamos em ascensão do individualismo estamos colocando 

em questão a biografia. Isso é mais evidente quando esta retoma um passado distante e um 

questionar intenso das ações do Homem e seu lugar no mundo. 

Segundo Pomian (1990) podemos pensamos o Renascimento como um tempo cíclico 

em um tempo linear. Ou seja, Vasari afirmou que buscaram o passado distante, mas como 

forma de inspiração. Não podem ser igualados os modernos e os antigos os primeiro 

superaram, em uma ideia de progresso existente no Renascimento, os últimos. 

O Renascimento como todo renascer é um tempo de transição e ao mesmo tempo de 

crise. Sendo que nesse renascimento o homem estava no centro de tudo às artes foram uma 

forma de salva-vidas, papel também desempenado pela biografia. 

Havia  um  platonismo,  cristianismo,  progresso,  cientificismo,  que  direcionavam ao 

individualismo, contudo, o interesse em entender o homem estava mais ligado à convivência 

do que ao próprio eu. 

Neste sentido a biografia não era somente uma expressão egoísta, mas uma forma de 

buscar o que hoje chamamos de História, de forma a conviver bem com os outros e a natureza 

que ainda era muito desconhecida. Queria-se prever as ações ao mesmo tempo em que essa 

previsão era buscada por uma visão e compreensão do passado como base. 
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O ITINERARIUM CAMBRIAE (1191) DE GERALDO DE BARRI E AS 
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Brenda Yasmin Degger
36

 

 

 
Resumo: O fim do século XII no Ocidente Latino é permeado por mobilizações no sentido de 

reaver a Terra Santa que havia sido tomada do domínio cristão pelas forças mulçumanas em 

1187. Dentre a imposição de tributos para a arrecadação de recursos que financiem as viagens 

e o armamento dos cavaleiros, um artifício para angariar a adesão de cruzados era a pregação 

desta nos territórios cristãos. Henrique II na Inglaterra não é uma exceção e em 1188 ele envia 

o Arcebispo de Canterbury, Balduíno, acompanhado de Geraldo de Barri em pregação no 

território de Gales. Um relato desta viagem será escrito por Geraldo em 1191, denominado 

Itinerarium Cambriae e consiste, para além da descrição da viagem, em uma narrativa de 

geografias, milagres e costumes locais que engloba elementos de história eclesiástica, política 

e autobiografia. O presente trabalho possui como intuito relacionar o contexto político e 

intelectual do fim do século XII com a narrativa do Itinerarium Cambriae, especialmente no 

que concerne ao local, geográfico e institucional, de escrita de Geraldo de Barri, bem como 

perceber os reflexos destes contextos na obra em questão e compreender os posicionamentos 

do autor em relação à sua narrativa. 

 

 

Palavras-chave: Idade Média; Relato de Viagem, Cruzadas, Pregação; 

 

 
O objetivo desta comunicação é fornecer um panorama geral do reino de Gales e suas 

relações durante o século XII. Neste sentido, pretendemos levantar algumas hipóteses a partir 

do estudo do Itinerarium Cambriae, e apresentar uma bibliografia referente ao tema, 

brevemente discutida. 

Assim, para compreender, como nos propomos, as relações entre Geraldo de Barri, 

Gales, a Corte Inglesa e as Cruzadas, consideramos necessário o conhecimento do contexto 

político e intelectual do Ocidente Latino de maneira geral e, de forma mais específica, o 

contexto da Ilha Britânica. Assim, retomamos que o fim do século XII na Cristandade Latina  

é marcado por grandes movimentações políticas e intensos conflitos seculares e eclesiásticos. 

Por um lado, as reformas gregorianas iniciadas pelo Papa Gregório Magno visam adequar a 

igreja às demandas contextuais (BOLTON, 1983). Uma das intenções destas reformas é 

desvincular o  poder eclesiástico  do  secular,  uma vez  que em  muitos reinos  a escolha     de 

pessoas para cargos eclesiásticos é realizada, ou precisa ser aprovada, pelas autoridades 
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seculares. Este é o caso da Inglaterra e também do Sacro Império Romano Germânico, que 

ocasiona inúmeras disputas entre as autoridades, bem como conflitos bélicos e excomunhões. 

Já no âmbito político, em 1187 os cristãos perdem Jerusalém para o domínio 

muçulmano na batalha de Hattin, evento que reaviva a necessidade que as autoridades 

eclesiásticas e seculares percebem de combater o infiel e reaver a Terra Santa. Runciman 

inicia o terceiro volume da História das Cruzadas por este acontecimento: 

 
Las malas noticias se divulgan rápidamente. Apenas 

terminada y perdida la batalla de Hattin, salieron a toda prisa los 

mensajeros hada Occidente para informar a los príncipes, y pronto les 

siguieron otros para dar cuenta de la caída de Jerusalén. La 

Cristiandad occidental se enteró de los desastres con consternación. A 

pesar de todos los llamamientos procedentes del reino de Jerusalén en 

los años anteriores, nadie en Occidente, con excepción tal vez de la 

corte papal, se dio cuenta de lo próximo que estaba el peligro. (1973: 

17). 

 

Diversas atitudes são tomadas no sentido de mobilizar forças em uma Cruzada, a 

terceira contabilizada pela historiografia tradicional. Convocações são espalhadas pelo 

Ocidente Latino enquanto papas, arcebispos, padres e clérigos pregam a remissão dos pecados 

para aqueles que morrerem em combate e exortam as autoridades seculares, responsáveis pela 

defesa da Santa Igreja, a tomarem o voto de cruzados; além disso, o tributo de Saladino, soma 

destinada a financiar a Cruzada, é imposto a diversos reinos. 

É neste contexto que em 1188, Henrique II da Inglaterra envia a Gales uma comitiva 

formada por Balduíno, arcebispo da Cantuária, Geraldo de Barri, e outros guias. Seus 

objetivos oficiais eram os de pregar a Cruzada e recrutar voluntários, principalmente dentre 

membros da elite militar da região. Os resultados imediatos foram bastante satisfatórios, cerca 

de três mil voluntários tomaram a cruz; no entanto, não se sabe quantos destes cruzados 

realmente partiram para a Terra Santa. Contudo, a Cruzada não se realiza do modo esperado e 

Geraldo, após ser absolvido de seu voto, retorna à Inglaterra que se encontra politicamente 

instável após a morte de Henrique. Em meio às disputas entre João Sem Terra e Ricardo 

Coração de Leão pelo trono inglês, Geraldo tenta manter sua posição na corte relativamente 

estável. Desta forma, escreve em 1191 a primeira versão de seu livro Itinerarium Cambriae, 

um relato da viagem de 1188. O Itinerarium abrange diversos temas para além de uma 

reprodução da jornada. Geraldo fornece descrições geográficas dos locais que percorre,  

relatos de conflitos seculares recentes ou mais antigos, narra milagres e maravilhas e realiza 

mesmo um trabalho etimológico em relação aos topônimos galeses. Embora esta seja a fonte 
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deste trabalho, é pertinente ressaltar que três anos depois ele escreve um segundo livro acerca 

de Gales, desta vez voltado mais aos costumes locais tais como o modo como os galeses 

cuidam da higiene, assim como à historia do reino, sua colonização, tentativas de conquista e 

organização social. Este texto é denominado Descriptio Cambriae. 

Em relação à biografia de Geraldo de Barri, também conhecido como Geraldo de  

Gales (Gerald of Wales ou Giraldus Cambrensis), a maior parte das informações de que 

dispõem os historiadores são fornecidas por ele mesmo, ao longo das obras que escreveu. 

Apesar de narrar detalhadamente aspectos importantes de sua vida, a falta de fontes que 

possam contrapor este discurso constitui o problema de não possuirmos uma segunda visão 

sobre autor, é necessário se basear em sua própria descrição e consequentemente desconfiar  

ao máximo de suas afirmativas. Assim, Geraldo se coloca como um homem destinado à vida 

eclesiástica, visto que era o quarto filho homem, portanto, distante na linha de herança, mas 

também atendia a uma inclinação pessoal à espiritualidade incentivada por seu tio materno 

David FitzGerald então bispo de St. Davids – a sé mais importante de Gales. É desta maneira 

que ele viaja à Paris para realizar seus estudos e posteriormente, após ser ordenado, retorna à 

Inglaterra. 

Uma informação muito importante acerca de Geraldo que nos permite compreender 

melhor seus posicionamentos ao longo da vida, é a natureza do casamento de seus pais, uma 

vez que William de Barri era um cavaleiro normando comprometido com a conquista das 

região sul de Gales, Deheubarth, pelos ingleses. Enquanto a mãe, Angharad, descende de um 

dos mais poderosos príncipes de Gales, Rhys ap Tewdwr. Neste sentido, Arthur Roderick 

(1982) afirma que estes casamentos são característicos da conquista inicial de Gales e que se 

mostraram vantajosos para os normandos que se instalaram na região. Entretanto, após a  

morte de Henrique I houve uma diminuição de casamentos entre galeses e normandos, o 

historiador sugere que isso se deva à relativa estabilidade garantida pelos normandos e 

também à crescente resistência dos galeses. Ainda assim, não se pode generalizar os motivos 

pelos quais estes casamentos se realizaram, pois mesmo entre as regiões de Gales, as políticas 

e interesses divergiam consideravelmente e também ao longo do tempo. A escolha  de  

Geraldo para acompanhar o arcebispo Balduíno na viagem de pregação da Cruzada, pode   ter 

sido motivada, em parte, pelos laços sanguíneos de Geraldo com a nobreza local, de modo  

que ele serviria de guia ao menos em parte do território (PRYCE, 1998). 

Desde modo, Geraldo assume em diversas ocasiões posturas consideradas ambíguas 

em relação à Inglaterra e Gales. No início de sua carreira, a maioria dos historiadores 

(PRYCE, 1998; SPROUSE, 2012) concorda que ele se alinhou aos ingleses, especialmente se 
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considerarmos seus primeiros trabalhos Topographia Hibernica (1187-8) e Expugnatio 

Hibernica (1189) que consistem em dois relatos sobre a Irlanda, o primeiro mais descritivo e  

o segundo sobre a tentativa de conquista do território pelos ingleses, da qual participaram 

familiares de Geraldo. Contudo, ao longo do tempo suas críticas a Henrique, especialmente 

após a morte deste em 1189 se tornam aparentes em seu discurso. 

Apesar de ter feito o voto de Cruzado durante a pregação em Gales, ele não foi à Terra 

Santa sendo absolvido da obrigação por duas vezes. Ao permanecer na Inglaterra, 

especificamente na corte, seu posicionamento dúbio também garantiu que seu posto fosse 

altamente perigoso especialmente pela disputa pelo trono de João e Ricardo. 

Em seguida, Geraldo se retira da corte em 1194 e passa uma temporada em Lincoln 

onde escreve alguns de seus livros como Vita Sancti Remigii. Realizará ainda uma 

peregrinação a Roma em 1206. Ao longo deste período, ele tentará em diversos momentos ser 

eleito bispo de St. Davids, sem sucesso. Esta luta é complicada e sua compreensão agravada, 

uma vez que possuímos somente seus próprios argumentos para compreendermos a recusa de 

escolhe-lo para o cargo. Motivos que têm relação com o posicionamento reformista de 

Geraldo, pois ainda que não seja monge, ele concorda com vários princípios cisterciences 

especialmente no que concerne ao luxo da Igreja e estas propostas não estavam na pauta dos 

clérigos da Cantuária. Além disso, grande parte dos acadêmicos defende que, em última 

instância, o verdadeiro desejo de Geraldo era de emancipar a igreja de Gales do domínio da 

Cantuária (SPROUSE, 2012). Também concordam que tanto os  eclesiásticos  ingleses  

quanto Henrique e posteriormente João, viam em Geraldo uma ameaça ao domínio inglês,  

seja no âmbito político ou religioso (SPROUSE, 2012). 

É importante, ao tratar das diversas historiografias que abordaram a temática de Gales 

medieval, ou de Geraldo de modo mais específico, que a designação Geraldo de Gales, foi 

reapropriada durante o fim do século XIX e início do XX em um contexto de nacionalismo e 

formação de identidade nacional. Neste sentido, medievalistas conceituados do período 

procuram em Geraldo e em sua luta pela obtenção do cargo de bispo de St. David’s, o início 

de um sentimento e união identitária galesa. John Lloyd, consagrado pela publicação de   dois 

volumes sobre a história de Gales intitulados A history of Wales from the earliest times to the 

Edwardian conquest, possuiu um discurso muito visível no sentido de idealizar Gerald e seu 

papel como o primeiro patriota (LLOYD, 1911: 555). Entretanto, para ele os galeses não 

reconheceram Geraldo em seu tempo: 

 
Nevertheless, the Welsh themselves never recognised in this 
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brilliant cosmopolitan scholar a genuine fellow-countryman; like  

some great comet in the sky, he startled and aroused them, exorted 

their admiration, and then disappeared, to be thought of no more. 

(LLOYD, 1911: 556). 

 

Desta forma, optamos por nos distanciar de uma historiografia preocupada com 

questões identitárias, e por este motivo utilizamos o sobrenome Barri ao invés da nomeação 

“de Gales”. 

Um aspecto significativo de ser levado em consideração na análise do Itinerarium 

Cambriae é a constante alteração do documento realizada por Geraldo. Em diversos 

momentos o autor adiciona informações ao texto, mas, segundo a historiadora Amelia Sargent 

(2011), nunca exclui ou reescreve partes da narrativa. Sargent realiza um trabalho hercúleo  

em sua tese para mapear as alterações do texto e relacioná-las ao contexto. Dentre elas a 

maioria “consists largely of Gerald’s own observations of local miracles, omens, folklore, 

natural phenomena, and his own political commentary” (SARGENT, 2011: 114). Desta  

forma, a autora encontra três versões diferentes da obra: a primeira escrita em 1191 dedicada 

inicialmente à William de Longchamp, chanceler que governava a Inglaterra na ausência de 

Ricardo. Entretanto, após sua queda e fuga da Inglaterra, devido ao conflito com João Sem 

Terra, Geraldo retira sua dedicatória e escreve outra para Hubert Walter, então arcebispo da 

Cantuária. Dois eventos importantes para se pensar a escrita do Itinerarium são a morte de 

Balduíno no cerco de Acre (1190) e também de Henrique II (1189), segundo a autora, isso 

configura um momento de crise para Geraldo e destaca que “by the time Gerald issued 

Version I, however, the Third Crusade had already failed, stripping that text of much of its 

contextual resonance” (SARGENT, 2011: 9). Ou seja, um relato de pregação de uma Cruzada 

que não se concretizou da maneira desejada não possui grande apelo para os leitores. 

O Itinerarium é composto por dois livros divididos em capítulos agrupados de forma a 

seguir a cronologia e percurso da viagem. Geraldo inicia cada capítulo fazendo uma breve 

descrição da jornada na região em que se encontram e então passa a narrar os 

milagresocorridos no local, ao mesmo tempo em que insere considerações sobre história 

política. Como no trecho que inicia o sexto capítulo: 

 
At Newport, where the river Usk, descending from its original source 

in Cantref Bachan, falls into the sea, many persons were induced to take the 

cross. Having passed the river Remni, we approached the noble castle of 

Caerdyf, situated on the banks of the river Taf. In the neighbourhood of 

Newport, which is in the district of Gwentluc, there is a small stream called 

Nant Pencarn, passable only at certain fords, not so much owing to the depth 

of its waters, as from the hollowness of its channel and muddy bottom. The 



126 

 

 

 

public road led formerly to a ford, called Ryd Pencarn, that is, the ford under 

the head of a rock, from Rhyd, which in the British language signifies a ford, 

Pen, the head, and Cam, a rock; of which place Merlin Sylvester had thus 

prophesied: “Whenever you shall see a mighty prince with a freckled face 

make an hostile irruption into the southern part of Britain, should he cross the 

ford of Pencarn, then know ye, that the force of Cambria shall be brought 

low.”(WALES, 1191:57) 

 

Este extrato segue uma sequência perceptível ao longo da obra, de descrição 

geográfica, discussão etimológica de topônimos, e também reprodução de profecias. Em 

seguida, o autor relacionará esta profecia a acontecimentos recentes: 

 
Now it came to pass in our times, that king Henry II. took up arms 

against Rhys, the son of Gruffydd, and directed his march through the 

southern part of Wales towards Caermardyn. On the day he intended to pass 

over Nant Pentcarn, the old Britons of the neighbourhood watched his 

approach towards the ford with the utmost solicitude; knowing, since he was 

both mighty and freckled, that if the passage of the destined ford was 

accomplished, the prophecy concerning him would undoubtedly be fulfilled. 

(WALES, 1191:58). 

 

Desta forma, consideramos que as profecias e milagres narrados não são incorporados 

à narrativa como simples curiosidade, mas constituem partes fundamentais para a construção 

do discurso de Geraldo, ao mesmo tempo em que relacionam um passado, no qual se  

profetiza, com um presente, no qual a profecia se cumpre. 

Já a segunda versão, cuja data provável de escrita é 1197, foi dedicada ao arcebispo 

Hugh em sua estadia em Lincoln. As principais características desta versão são o destaque do 

propósito da jornada, a pregação da Cruzada, e um enfoque na supremacia da Cantuária sobre 

Gales; além disso, Geraldo insere passagens acerca da violência politicamente motivada ao 

mesmo tempo em que afirma que não irá descrevê-las: “But we leave to others to describe the 

great and enormous excesses, which in our time have been here committed, with regard to 

marriages, divorces, and many other circumstances of cruelty and oppression” (WALES, 

1191:34). 

Por fim, a terceira versão é de 1214, e foi dedicada novamente a um arcebispo da 

Cantuária, desta vez Stephen Langton. É importante ressaltar que Langton havia sido 

consagrado em 1207, mas sua entrada na Inglaterra fora negada pelo rei João que por este 

motivo sofreu um interdito papal (SARGENT, 2011: 159). As disputas entre Langton e João, 

bem como a revolta dos barões propiciaram a assinatura da Carta Magna em 1215. Ainda em 

relação ao contexto, deve-se levar em conta que neste momento, tanto a terceira quanto a 

quarta Cruzada haviam fracassado, segundo Sargent “by 1214, two things were clear, which 
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affected the interpretive lens of the Itinerarium: Gerald would never be an archbishop of St. 

David’s, and he would never write the history of a successful crusade” (2011: 160). Esta 

versão é a mais acessível, tendo sido traduzida do latim por Lewis Thorpe e publicada pela 

editora Penguin Classics. Como a presente pesquisa baseia-se nesta edição específica do 

Itinerarium, levamos em consideração a proposta de Sargent de que as alterações “finais” de 

Geraldo são realizadas no sentido de enaltecer o próprio autor, num caráter mais biográfico 

que as versões anteriores uma vez que as passagens incluídas aludem à agência de Geraldo 

durante a jornada (2011: 165). 

Um dos aspectos que chama a atenção dos estudiosos no Itinerarium é a quantidade de 

informações sobre milagres e folclore das regiões retratadas. Estas informações foram 

consideradas como digressões para alguns acadêmicos, incluindo o já mencionado tradutor, 

Lewis Thorpe. Neste sentido, Amelia Sargent (2011) questiona o que configura uma digressão 

neste caso e qual seria o assunto principal do qual Geraldo se afasta. Suas conclusões apontam 

no sentido de que estes trechos são de fundamental importância para a compreensão dos 

objetivos de Geraldo ao escrever a obra. Além disso, os milagres e “coisas notáveis” de cada 

região, segundo ela, aproxima narrativamente Gales da Terra Santa que, por sua vez, é o 

modelo de local permeado de manifestações religiosas, destino de peregrinação dos fieis. Esta 

proposta corrobora a noção de que o Itinerarium seria um prólogo de uma narrativa maior 

sobre a Cruzada, que não ocorre, pois Geraldo é absolvido de seu voto e não vai à Terra  

Santa. 

Por outro lado, Sarah Sprouse (2012) afirma em sua tese, que Geraldo tinha por 

objetivo demonstrar seu conhecimento sobre uma parte do Ocidente Latino que era 

relativamente desconhecido para reinos como França e Inglaterra, ou mesmo Espanha e 

Portugal. Além disso, Gales era considerada uma localidade subversiva às autoridades. Assim, 

ao fornecer uma visão sobre a região, Geraldo exerce poder intelectual sobre ela, poder que 

outros contemporâneos não possuíam, o que o tornava singular e apto para o cargo de bispo  

de St. Davids. 

Nossas conclusões a partir da leitura da bibliografia e da fonte, ainda que sejam 

bastante iniciais, consistem na afirmação de que, em alinhamento aos autores lidos, o 

Itinerarium Cambriae seria, a princípio, um prólogo de uma narrativa maior sobre a Cruzada. 

Por outro lado, podemos levantar a hipótese de que, assim como a Terra Santa possuía 

inúmeras maravilhas e era, por excelência, o lugar de peregrinação dos cristãos, Geraldo em 

seu discurso, ao aproximar estas regiões por meio do relato de milagres e maravilhas, poderia 

ter como objetivo tornar Gales um destino de peregrinação. Também observamos que não é 
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possível distinguir religião de política, pois ambas estão intrinsecamente relacionadas. Ao 

longo do tempo, ao adicionar passagens os objetivos de Geraldo mudam, entretanto o que 

permanece comum é sua tentativa de demonstrar erudição – levamos em conta as 17 obras 

atribuídas a ele – e também o esforço de ascensão social e garantia de um posto eclesiástico 

como bispo de St. Davids, que jamais alcançou. 

 
 

Fonte 

 

 

WALES, Gerald Of. The Journey Through Wales/ The Description of Wales. Londres: 

Penguin, 1978. 336 p. (Penguin Classics). 

 
 

Bibliografia 

 

 
BOLTON, Brenda. A reforma na idade média: século XII. Lisboa: Edições 70, 1983. 149 p. 

(Lugar na História). 

 
 

CENGEL, Abigail. Living Links: The Role of Marriage between Welsh and Anglo- 

Norman Aristocratic Families in the Welsh Struggle for Autonomy, 1066-1283. 2012.  92 

f. TCC (Graduação) - Curso de História, Departamento de História, Wittenberg University, 

Springfield, 2012. 

LLOYD, John Edward. A history of Wales: from the earliest times to the Edwardian 

conquest. Londres: Longmans, Green, And Company, 1911. 2 v. 

 
 

MESLEY, Matthew Michael. The Construction of Episcopal Identity: The Meaning and 

Function of Episcopal Depictions within Latin Saints’ Lives of the Long Twelfth 

Century. 2009. 368 f. Tese (Doutorado) - Curso de História, Departamento de História, 

University Of Exeter, Exeter, 2009. 

 
 

PRYCE, Huw. British or Welsh? National Identity in Twelfth-Century Wales. The English 

Historical Review, Oxford, v. 116, n. 468, p.775-801, set. 2001. 



129 

 

 

 

 
 

  . Gerald’s Journey through Wales. Journal Of Welsh  Ecclesiastical History, 

[s. L.], v. 6, n. 3, p.17-34, 1989. 

 
 

  . A cross-border career: Giraldus Cambrensis between Wales and England,   in 
 

R. Schneider (ed.), Grenzgänger (Veröffentlichungen der Kommission für Saarländische 

Landesgeschichte und Volksforschung 33, Saarbrücken, 1998), 45–60. 

 
 

RODERICK, A J. Marriage and Politics in Wales, 1066-1282. Welsh History Review, 

Oxford, v. 4, n. 1, p.3-22, 1 jan. 1968. 

 
 

RUNCIMAN, Steven. Historia de las Cruzadas: 3. El Reino de Acre y las Últimas 

Cruzadas. Madri: Alianza Editorial, 1973. 3 v. 

 
 

SARGENT, Amelia Lynn Borrego. Visions and Revisions: Gerald of Wales, Authorship, 

and the Construction of Political, Religious, and Legal Geographies in Twelfth and 

Thirteenth Century Britain. 2011. 280 f. Tese (Doutorado) - Curso de Literatura, Amelia 

Lynn Borrego Sargent, Berkeley, 2011. 

SPROUSE, Sarah Jane. The subversive power of St. David's: Gerald of Wales and the 

Dominion of Canterbury, a postcolonial approach. 2012. 95 f. Dissertação (Mestrado) - 

Curso de Artes, George Mason University, Fairfax, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 

A ILUMINURA COMO NARRATIVA: O EXEMPLO DO BESTIÁRIO 

MEDIEVAL 
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Resumo: Durante o período compreendido entre os séculos XII e XIII observa-se, no 

Ocidente Latino, um grande número de transformações, como as Cruzadas, a Reforma 

Gregoriana, o surgimento das Universidades e o Renascimento do século XII. Neste âmbito, 

há o desenvolvimento de um tipo específico de códice medieval, conhecido como Bestiário. 

Apresentando curtas descrições acerca de animais, tanto reais quanto imaginários, seguidos de 

uma lição moralizante, o Bestiário é considerado um dos mais abundantes exemplos de obra 

do período medieval, devido ao grande número de manuscritos preservados. Classificados em 

diversas categorias, há as versões conhecidas como Bestiário Latino, obras luxuosas e 

ricamente iluminadas, provenientes da Inglaterra. Com base nessa documentação, pretende-se 

analisar as iluminuras presentes nessas obras e que são classificadas como narrativas, ou seja, 

que contam uma história, que pode ou não estar expressa no texto, refletindo sobre a sua 

validade para estas obras e também sobre uma de suas funções, supostamente didática, tendo 

em vista que a arte na Idade Média apresentava também esse caráter pragmático. 

 

Palavras-chave: Bestiário; Iluminura; Arte Medieval 

 

 

 

Introdução 

 

 

Apresentamos neste trabalho a temática das iluminuras que compõe narrativas nos 

códices medievais denominados como Bestiários – obras que se desenvolveram nos séculos 

XII e XIII no Ocidente Latino. Sobre o estudo específico das imagens, Jean-Claude Schmidt 

(2007) nos fala que 

 

 

Para o medievalista, que trabalha quase sempre com imagens relacionadas 

explicita ou pelo menos implicitamente com um texto (o texto bíblico em 

primeiro lugar) sublinhar a especificidade das obras figuradas e suas 

consequências constitui uma tarefa essencial (SCHMIDT, 2007: 33). 

 

 

Entendemos nas palavras do pesquisador a necessidade de se buscar compreender as 

iluminuras dos bestiários como algo que possui uma dinâmica própria, deixando de encará-las 

como simples ilustração para o texto. Desta maneira propomos primeiramente, uma definição 
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para os bestiários, buscando trabalhar algumas de suas características principais, como é o 

caso das iluminuras que serão apresentadas. Em seguida, falamos de suas influências, obras 

anteriores aos bestiários e que tiveram participação direta em sua configuração, dando 

destaque para duas delas: O Physiologus grego, mais especificamente uma de suas traduções 

para a língua latina, e as Etimologias de Isidoro de Sevilha. 

Entrando mais detalhadamente na análise dos bestiários, apresentamos o manuscrito 

MS 24, Bestiário de Aberdeen. A partir dele, trazemos o conjunto de três iluminuras: a 

representação da pantera, do dragão e do basilisco. A partir das descrições textuais 

pretendemos analisar a maneira através da qual essas iluminuras transmitem uma mensagem 

que, em certo sentido, independe do texto, uma vez que apresentam características próprias. 

 

O Bestiário Medieval 

 

 

O que é um Bestiário? Antes de podermos propor uma resposta para esta pergunta, é 

necessário que conheçamos, ainda que de forma bastante sucinta, um pouco do contexto do 

surgimento destas obras. Diferentemente da imagem proporcionada pelo senso comum sobre  

a Idade Média, que a considera como um período estático e de poucas mudanças, percebemos 

que os séculos XII e XIII são palco de muitas transformações no Ocidente Latino. Exemplo 

dessas mudanças é o contato com povos do Oriente propiciado pelas Cruzadas, a estruturação 

da Igreja Católica fruto da Reforma Gregoriana, o Renascimento do Século XII e o 

surgimento das Universidades. 

É neste ambiente de profundas transformações que observamos o desenvolvimento de 

um tipo específico de códice medieval, denominado bestiário. A palavra em si gera alguns 

questionamentos, pois, de acordo com Garcia (2015) um bestiário pode ser, a rigor, qualquer 

obra que trate de animais. Há, nesta perspectiva, historiografia contemporânea que trata como 

bestiário a coleção de figuras animais presentes nas igrejas românicas, ou mesmo a 

representação animal nos mapas da Idade Moderna, e isto é só para citar algumas acepções do 

termo. Nesta pesquisa, no entanto, nos dedicamos aos Bestiários Medievais, que se 

desenvolvem de maneira bastante expressiva entre os séculos XII e XIII, configurando-se, de 

acordo com a pesquisadora Angélica Varandas (2006), com base na quantidade de  

manuscritos do período legada a nós, como uma das mais populares formas de escrita do 

período medieval. 

Para Varandas (2006), esses códices são, em suma, compêndios de bestas, 

apresentando a descrição física dos animais, tanto reais quanto imaginários – sem fazer uma 
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distinção clara entre as duas categorias descritas na obra -, as suas características de 

comportamento – que muitas vezes permeiam quase uma racionalidade – e também 

apresentam uma lição moral cristã. Podemos acrescentar neste ponto o fato de que nem todos 

os textos possuem lições moralizantes para cada um dos seres retratados. Não há um texto 

único sobre os bestiários, o que contribui pra que haja inúmeras variações entre o conteúdo, as 

iluminuras, e mesmo em sua organização. Desta forma, não apenas animais, mas textos sobre 

plantas, pedras, e a própria criação e natureza do homem estão presentes nestas obras. 

Também devido a esta característica, os bestiários foram tradicionalmente classificados em 

quatro famílias, organizadas de acordo com suas influências e quantidade de informações. 

Para essa pesquisa a segunda família de especial interesse, como será apresentado no decorrer 

deste artigo. 

Ainda hoje, os bestiários geram muitas dúvidas para os pesquisadores: sua autoria não 

é clara na maioria das vezes, havendo apenas indicação de que teriam sido produzidos no 

interior dos mosteiros. Não se conhece também a sua função específica nem tampouco seus 

usos, embora haja quem os associe a uma literatura pedagógica. De acordo com Ignacio 

Malaxecheverría (1986), bestiários também já foram classificados como obras pseudo- 

científicas, teoria esta que se configura como anacrônica: uma vez que olhamos para outros 

manuscritos científicos do período, percebemos que o caráter dos bestiários, ainda que 

bastante elusivo para o nosso olhar, não era o de se apresentar como obra científica. Embora 

haja esse número de dúvidas acerca dos manuscritos que hoje estão preservados em  

bibliotecas na Europa e nos Estados Unidos, o local de sua origem é de definição um pouco 

mais fácil, tendo sido bastante expressivos na região que hoje corresponde à França e à 

Inglaterra. 

Tratando novamente da sua classificação tradicional em famílias, Varandas (2006) 

afirma que temos uma diferença clara entre dois tipos de obras: os bestiários franceses, 

anteriores a seus pares, escritos em vernáculo e geralmente não iluminados que podem ter 

desfrutado de uma circulação mais ampla. Outra categoria são os bestiários latinos – de 

interesse para esta pesquisa. Produzidos na Inglaterra entre o final do século XII e o século 

XIII, são obras ricamente iluminadas, que não teriam um alcance popular com se poderia 

esperar das obras francesas. 

 

A origem dos Bestiários 

 

 

A origem destes manuscritos também é de interesse para esse estudo. De acordo com 
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Varandas (2006), a sua base é o Physiologus, texto escrito em grego provavelmente entre os 

séculos II e V da era cristã na cidade de Alexandria – não há consenso entre os pesquisadores 

sobre a sua data de criação. A obra contava com descrições de animais conhecido na região e 

os relacionava a uma concepção cristã de mundo. De acordo com Curley (2009) o seu título, 

Physiologus, é o nome pelo qual o autor se intitula, e poderia ser traduzido para algo como o 

naturalista, embora não se tratasse de uma obra com pretensões científicas. Essa obra teve 

traduções para diversos idiomas, primeiramente para o etíope, sírio e armênio. Com relação a 

uma tradução latina, há indicações de que poderia ter surgido já no século IV, porém, a versão 

mais antiga do texto em latim está em manuscritos do século VIII. Obra bastante popular nos 

séculos medievais pelo Ocidente Latino, o Phisyologus teve várias versões, com mais ou 

menos animais sendo representados. Para o desenvolvimento posterior dos bestiários, a sua 

versão B foi a que mais teve importância. Cópias iluminadas destes manuscritos circulavam 

pelo Ocidente, e podem ter sido uma das influências para a arte nos bestiários. 

Exemplo da influência deste texto nas obras posteriores é a narrativa sobre o leão, que 

se encontrará com pouquíssima alteração nos bestiários: 

 

Quando a leoa pare um filhote ele nasce morto, e cuida dele durante três 

dias, até que seu pai, chegando ao terceiro dia, lhe sopra no rosto de lhe dá 

vida. Assim o pai onipotente ressuscitou a nosso senhor Jesus Cristo de entre 

os mortos ao terceiro dia e, como disse Jacó: dormirá como o leão, e como o 

filhote do leão: quem o despertará? (Gn, 49,9) (PHYSIOLOGUS). 

 

Para Varandas (2006), outra obra de importância fundamental para o surgimento dos 

bestiários medievais foram as Etimologias escritas por Isidoro de Sevilha, autor que viveu 

durante o século VII na península Ibérica. Umberto Eco (1989) nos fala que, com o intuído de 

preservar os conhecimentos da antiguidade, Isidoro escreveu suas Etimologias, onde tenta 

explicar as coisas pela etimologia de seu nome. Divididas em livros, elas foram de clara 

influência para os Bestiários Latinos, figurando dentre o texto dos manuscritos o Livro Dos 

Homens e dos Seres Prodigiosos, o Livro dos Animais, o Livro das Pedras e Dos Metais e, em 

versões posteriores de bestiários, do século XIV, também o texto que falava das Nações 

Fabulosas. Diferentemente do que ocorre com o Physiologus, os escritos de Isidoro não 

contam com uma moral cristã em cada capítulo. Embora atualmente não haja cópias 

iluminadas dos manuscritos das Etimologias, acredita-se que elas circularam pela  

Cristandade, e podem ter sido uma das fontes de inspiração para as iluminuras que estão 

presentes nos Bestiários Medievais. 

Também como exemplo da presença das Etimologias de Isidoro de Sevilha nos 
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Bestiários podemos citar a passagem onde o autor fala sobre o Dragão: 

 

O Dragão é a maior de todas as serpentes, e também de todos os animais que 

habitam a terra. Os gregos lhe dão o nome de Drákon, derivado do qual é o 

latino draco. Com frequência, saindo de suas cavernas, se alça aos ares e por 

sua causa se produzem ciclones. É dotado de uma crista, tem a boca  

pequena, e uns dutos estreitos pelos quais respira e estica a língua. Mas a sua 

força não está nos dentes, e sim na cauda, e produz mais dano quando a 

emprega como chicote de que quando se serve de sua boca para morder. É 

inofensivo enquanto ao veneno, por que não tem necessidade dele para 

provocar a morte: mata sempre asfixiando a sua vítima. Nem sequer o 

elefante, apensar de sua magnitude, está a salvo do dragão: este se esconde a 

espreita perto dos caminhos pelos quais costumam transitar os elefantes, e se 

enrosca a suas patas até fazê-lo perecer por asfixia. Se criam na Etiópia e na 

Índia, vivendo no calor em meio ao incêndio que provocam nas montanhas 

(ETIMOLOGIAS DE ISIDORO DE SEVILHA). 

 

Da mesma forma que ocorreu com o trecho do Physiologus que tratava do leão, 

observamos a presença quase inalterada das palavras de Isidoro no Bestiário, acrescidas de 

uma lição moralizante. Encontramos também a citação do nome de Isidoro em diversos 

trechos da obra. 

Já tendo apresentando brevemente o contexto e as influências destes textos, podemos 

agora nos dedicar especificamente a falar sobre Bestiário de Aberdeen, que será apresentado 

na sequência. 

 

O Bestiário de Aberdeen 

 

 

De acordo com as informações do Aberdeen Bestiary Project, responsável pela 

digitalização, transliteração e tradução do manuscrito para a língua inglesa, o manuscrito é 

considerado um dos melhores exemplares de seu gênero. O Bestiário de Aberdeen, ou MS 24, 

se encontra atualmente na biblioteca da Universidade de Aberdeen, na Escócia. No entanto, 

sua origem é inglesa. Não há muitas informações sobre a sua produção e comitente, tendo  

sido escrito e iluminado entre o final do século XII e o início do século XIII. Há indícios de 

que teria sido terminado somente cerca de 100 anos após seu início, uma vez que algumas 

características, como a caligrafia do artista muda nos últimos fólios. 

O primeiro registro que conhecemos sobre o Bestiário data de 1542, quando ele é 

citado no inventário da Old Royal Library do Palácio de Westminster, biblioteca criada por 

Henrique VIII para receber as obras confiscadas após a dissolução dos mosteiros no reino. No 

entanto, não há como saber se ele seria uma destas obras confiscas ou se teria sempre 

pertencido à família real, uma vez que a biblioteca contava também com este tipo de obras.  
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No século XVII ele é cedido, juntamente com outras obras, e passa a compor o acervo da 

biblioteca do Marischall College que, em 1860, é anexado à Universidade de Aberdeen, na 

Escócia. 

O Bestiário de Aberdeen possui algumas características que devem ser evidenciadas, 

pois destoam da maioria dos outros manuscritos do gênero. Um dos seus principais pontos de 

originalidade está no fato de que, em seu primeiro fólio começa o Ciclo da Criação, obra de 

Ambrósio de Milão, que está presente em apenas seis manuscritos conhecidos atualmente. 

Assim, começa a narrativa, “In principia, creauvit Deus celum et terram (BESTIÁRIO DE 

ABERDEEN)”, em tradução, “no princípio, criou Deus o céu e a terra”. O texto segue, 

apresentando a criação dos animais, dos homens, e passando para o livro das bestas, depois 

para as serpentes, pássaros e vermes, peixes, plantas, sobre o homem, pedras e metais. Essa 

estrutura apresentada pelo bestiário nos parece claramente influenciada pelas Etimologias de 

Isidoro de Sevilha, conforme comenta Varandas (2006), sendo mesmo o nome do autor citado 

diversas vezes ao longo do texto, além de contar com uma iluminura que o apresenta em seu 

scriptorium. 

Assim, podemos seguir para a problemática principal deste artigo, que visa trabalhar 

as iluminuras como narrativas presentes nos Bestiários Medievais, em específico no 

manuscrito de Aberdeen. 

 

A iluminura como narrativa 

 

 

É importante citarmos o papel do estudo das imagens para o historiador. Apoiando-se 

nos escritos de Jean-Claude Schmdit (2007), entendemos que as imagens, assim como um 

texto, são  documentos históricos  que  não  devem  ter  seu  valor  diminuído,  nem tampouco 

serem representadas apenas como ilustração de um texto. Elas possuem função própria, e uma 

dinâmica própria de análise. Para Schimdt (2007), “desde alguns anos, um número crescente 

de historiadores tem se interessado pelas imagens e pela arte, domínio de investigação 

vinculado tradicionalmente aos ‘historiadores da arte’” (2007: 25). Relacionando-se a isso, 

podemos citar, no caso brasileiro, a dissertação da historiadora Muriel Araujo Lima Garcia 

(2015), onde a autora faz uma crítica à falta de estudos que tenham como motivo as  

iluminuras dos bestiários, que muitas vezes acabam relegadas à mera ilustração ou a uma 

função didática que, para ela, deve ser problematizada. 

Sobre as iluminuras nos manuscritos dos bestiários, a pesquisadora Debra Hassig 

(1995), estabelece quatro categorias distintas de imagens presentes nos bestiários: o retrato, 
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representação pictórica dos seres não envolvidos em nenhuma ação; a narrativa: ilustrando o 

texto da obra ou algum outro texto que não esteja no bestiário; a alegórica ou moralizante: 

deve lembrar os leitores de temas que não estão necessariamente nos bestiários; e as 

apropriadas: que não apresentam conexão com o texto e provocam o leitor para que reflita 

sobre temas de cunho espiritual. Dentre estas, apresentamos nesta pesquisa as iluminuras 

narrativas. 

Não acreditamos que haja como falarmos das iluminuras dos bestiários, e também não 

seria justo com as obras se o fizéssemos, sem exibi-las. Vamos então, analisar algumas delas: 

 
 

Fig. 1 – Aberdeen University Library MS 24 f. 9r
38

 

 

 
 

A primeira iluminura escolhida está no folio 9 do Bestiário de Aberdeen. Trata-se da 

figura da pantera. Vemos na imagem um animal de aparência altiva, que caminha à frente dos 

outros seres e afugenta o dragão. Precisamos saber então o que o bestiário nos diz sobre essa 

imagem. Em tradução livre: 

 

Existe um animal chamado de pantera, multi-colorido, muito bonito e 

extremamente gentil. O Physiologus fala dela, que tem apenas o dragão 
como um inimigo. Quando ela se alimentou e está cheia, se esconde em sua 
toca e dorme. Depois de três dias ela acorda de seu sono e dá um grande 
rugido, e da sua boca vem um odor muito doce, como se fosse uma mistura 
de todos os perfumes. Quando outros animais escutam sua voz, a seguem 
onde quer que vá, por causa da doçura de seu cheiro. Apenas o dragão, 
escutando sua voz, é tomado pelo medo e foge para as cavernas abaixo da 
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 Todas as imagens têm os direitos reservados à Universidade de Aberdeen e sua reprodução é proibida. 
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terra. Lá, incapaz de aguentar o cheiro, se torna gradativamente entorpecido 
e se mantém imóvel, como se morto (BESTIÁRIO DE ABERDEEN)

39
 

 
O que vemos na imagem nos remete ao que foi descrito no texto, e podemos observar 

que as próprias feições dos animais foram criadas para expressar esse tipo de sentimento. 

Assim, a iluminura se configura como uma narrativa. Outra imagem que serve aos propósitos 

narrativos para esta pesquisa é a figura do basilisco, presente no folio 66 do mesmo 

manuscrito: 

 
 

Fig. 2 – Aberdeen University Library MS 24 – f. 66r 

 

 

O que vemos na imagem? Há dois seres, um sendo atacado pelo outro. Assim como a 

imagem anterior, pode ser que para os homens medievais essa iluminura falasse por si só, mas 

nós perdemos as chaves interpretativas deste período, então recorremos, novamente, a um 

trecho do texto do bestiário, em tradução livre: 

 

O nome do basilisco em grego, traduzido para o latim, regulus, significa 
reizinho. Ele é chamado assim por que é o rei das coisas rastejantes, que 
fogem quando o veem, por que ele os mata com seu cheiro. Ele vai até 
mesmo matar um homem apenas por olhar para ele. De fato, nenhum 

pássaro pode passar sem dano pelo seu olhar, mesmo que distante, será 
queimado e devorado em sua boca. O basilisco pode ser conquistado por 
doninhas. Os homens as colocam dentro das cavernas onde os basiliscos se 
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 Texto na tradução do Aberdeen Bestiary Project: There is an animal called the panther, multi-coloured, very 

beautiful and extremely gentle. Physiologus says of it, that it has only the dragon as an enemy. When it has fed and 

is full, it hides in its den and sleeps. After three days it awakes from its sleep and gives a great roar, and from its 

mouth comes a very sweet odour, as if it were a mixture of every perfume. When other animals hear its voice, they 

follow wherever it goes, because of the sweetness of its scent. Only the dragon, hearing its voice, is seized by fear 

and flees into the caves beneath the earth. There, unable to bear the scent, it grows numbed within itself and 

remains motionless, as if dead. 
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escondem. O basilisco, vendo a doninha, foge; a doninha o persegue e o 
mata  (BESTIÁRIO DE ABERDEEN).

40
 

 
A descrição é, conforme a classificação de Hassig (1995), bastante similar ao que 

vemos na iluminura, servindo ao propósito de, além de simples exemplificação, um 

complemento da narrativa, uma vez que torna aquilo que foi descrito no texto bastante vivido, 

fornecendo um tom mais palpável. 

A última imagem a ser trabalhada é a iluminura que está no verso folio 65 e retrata o 

dragão. 

 

Fig. 3 – Aberdeen University Library MS 24 f. 65v 
 

 

Como já mencionado neste artigo, o texto de Isidoro pode ser utilizado para 

trabalharmos a narrativa desta iluminura no Bestiário de Aberdeen, uma vez que, salvo 

pequenas modificações gramaticais, o trecho citado permanece quase que inalterado no 

manuscrito. Na iluminura, vemos o dragão enrolando-se ao elefante, conforme descrito no 

texto. De acordo com Malaxecheverría (1986), este é um topus da Idade Média, a batalha  

entre o dragão e o elefante, dois dos maiores animais conhecidos no imaginário medieval. 

Desta maneira, percebemos como o dragão enrola sua cauda nas pernas do elefante, maneira 

pela qual, de acordo com o texto, ele vence o animal. 
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 Tradução do Aberdeen Bestiary Project: The basilisk's name in Greek, translated into Latin, regulus, means 

'little king'. It is so called because it is the king of crawling things, who flee when they see it, because it kills   them 

with its scent. It will even kill a man just by looking at him. Indeed, no bird can fly past unharmed by its gaze but, 

however far away, will be burnt up and devoured in its mouth. The basilisk can be conquered by weasels. Men put 

them into the caves where the basilisks lie hidden. The basilisk, seeing the weasel, flees; the weasel pursues and 

kills it. 
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Considerações finais 

 

 

Encaminhando esta apresentação para uma conclusão, há algumas considerações que 

merecem ser feitas. O estudo dos bestiários no Brasil pode ser um desafio, devido à falta de 

documentação e bibliografia específica acessível. No entanto, com uso da internet e graças ao 

trabalho dos profissionais das Universidades que detém estes documentos, podemos 

vislumbrar estes manuscritos que são um rico material de pesquisa. 

Ao falarmos dos bestiários devemos, assim como em toda a pesquisa histórica, deixar 

de lado nossos juízos de valor, como tratá-los como pseudo-ciência. Precisamos tentar 

entender a sua produção no contexto medieval, especificamente das transformações ocorridas 

nos séculos XII e XIII, uma vez que as obras são fruto deste mundo onde seus autores 

habitaram, e os seus temas e inspirações são, em dúvida, relacionados a seu contexto. 

Embora possamos, atualmente, apenas especular sobre as suas funções, acreditamos 

que os bestiários e o imaginário medieval tiveram uma importância significativa naquele 

contexto, o que se verifica na quantidade de manuscritos destas obras ainda preservados. E 

muitos trabalhos ainda podem surgir, vindo, talvez, até mesmo a elucidar essas indagações 

sobre os manuscritos que por hora permanecem apenas com respostas hipotéticas. 

Com relação às imagens, é importante ressaltarmos que, como foi apresentado ao  

longo desta pesquisa, elas não podem ser consideradas como mera ilustração para os 

manuscritos. Embora elas apresentem este claro valor estético, elas se configuram como arte 

medieval, que apresentava também um caráter prático. O estudo das iluminuras nos bestiários 

ainda pode proporcionar grandes questionamentos. 

Por fim, esperamos que este artigo, que não visa mais do que ser uma simples 

introdução ao tema das iluminuras narrativas no bestiário medieval latino, tenha sido capaz de 

despertar a curiosidade sobre o tema e afirmar a importância do uso de documentação não 

textual para a pesquisa histórica. 
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O IMAGINÁRIO DOS JARDINS DO PARAÍSO NA ALHAMBRA DE 

GRANADA 
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Resumo: Desde o ano de 711, com a queda do reino ibérico visigodo, a Espanha passou a ser 

um território em grande parte governado pelos muçulmanos. Após um período de predomínio 

e de grande brilho do califado de Córdoba o poder se pulverizou em diversos reinos, entre os 

quais destacou-se o sultanato granadino. A história da Espanha islâmica ou Al Andalus é 

complexa mas, na presente comunicação, analiso a Alhambra de Granada enfatizando a 

relação entre os seus jardins e o Paraíso no imaginário do Islã. Em 1232 Mohammad ibn 

Yusuf ibn Nasr foi proclamado sultão em Arjona como Mohammad I e, em maio de 1237, 

tomou Granada dos berberes almohadas, convertendo-a em capital do seu sultanato. 

Monumento emblemático do período násrida, a cidadela ou “fortaleza vermelha” – al Qal’ ah 

al-Hamra – conhecida no Ocidente como Alhambra, atravessou os séculos mantendo sua aura 

de fascínio. Minha pesquisa privilegia o imaginário do que é conhecido como Paraíso nas 

culturas do Oriente Médio, fazendo uma referência inicial ao período persa pré-islâmico e 

zoroastrista e, em seguida, ao Corão procurando entender seus reflexos nos jardins dos 

palácios da Alhambra. 

 

Palavras-chave: Al Andalus – Alhambra – Jardins do Paraíso. 

 

 

 

Introdução 

 

 

Falar sobre a Espanha Islâmica implica, sem dúvida, em fazer referência a todo 

umconjunto cultural anterior à conquista da Península Ibérica por árabes e berberes e, para tal, 

é importante levar em conta não apenas a própria gênese do Islã mas também deixar claro o 

que se entende por cultura e sociedades muçulmanas. O critério étnico, com referência aos 

árabes, não se aplica à análise pois o Islã estendeu-se muito além da Península Arábica, 

incluindo já na primeira fase de sua expansão, a Pérsia e a Turquia. O critério linguístico 

também é problemático para uma definição abrangente, já que muitas sociedades muçulmanas 

mantiveram, e mantém até hoje, seus idiomas próprios. Assim, adoto o critério religioso em 

minhas pesquisas sobre as sociedades majoritariamente muçulmanas porque nelas a 

religiosidade permeia tudo o que nós historiadores chamamos de “práticas e   representações”, 
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ou seja, as atividades de uma cultura em um sentido muito amplo
42

. 
 

A data fundadora do Islã é a do ano de 622, quando Maomé deixa Meca, onde havia 

iniciado sem muito sucesso a pregação de uma nova fé, e viaja para Medina, cidade que será a 

primeira a aceitar a nova religião. Esta data marca a chamada Hégira (“fuga” ou “viagem”) 

iniciando-se, então, o ano 1 do calendário muçulmano. Sem dúvida os problemas que Maomé 

havia encontrado em Meca eram relativos ao fato de que ele estava tentando pregar uma 

religião monoteísta, de verdade revelada, em uma cidade onde se localizava o santuário 

politeísta da Caaba, frequentado por tribos de mercadores de toda a região. Além disto, havia 

uma clara rivalidade entre tribos distintas na disputa pelas rotas de comércio e pelo domínio 

dos oásis, pontos cruciais para as caravanas. 

As autoridades de Meca, que detinham o poder político e o controle da Caaba, muito 

frequentada, sentiam-se ameaçadas e temiam que diminuísse o fluxo de mercadores na cidade 

se uma nova religião exclusiva se opusesse à maior liberdade do politeísmo. Maomé, 

representante da tribo dos Quaraish, participou ativamente da luta pelo controle das rotas 

comerciais da Península Arábica e, aos poucos, foi conseguindo fazer acordos com outros 

chefes tribais da região (ESPOSITO, 1998: 8-9). 

O Islã era, então, o cimento que efetivamente unia um conjunto de famílias e tribos  

que mantinham relações comerciais ativas com outras comunidades como, por exemplo, a dos 

mercadores judeus no Oriente Médio. O politeísmo foi perdendo espaço e o livro sagrado dos 

muçulmanos se afirmou como continuador do Antigo Testamento. Alá era o mesmo Deus 

único de judeus e cristãos e, portanto, também dos vizinhos bizantinos, e Maomé seu 

derradeiro profeta, sucessor de todos os anteriores. 

No ano da morte do Profeta, em 632, a Península Arábica já estava razoavelmente 

unida em torno do Islã, com alguns grupos de judeus e cristãos que se aliavam aos 

muçulmanos de acordo com os interesses comerciais. O centro das decisões políticas passou 

de Medina para Damasco, na Síria e a expansão se estendeu ao norte da África, em terras de 

berberes, portanto não árabes, e também à Pérsia. 

O império persa sassânida foi totalmente conquistado, mas os árabes mantiveram a 

estrutura administrativa anterior à sua chegada. Os grandes palácios imperiais, o luxo 

legendário de Persépolis, de Shiraz e de Isfahan, a corte hierarquizada, as construções com 

tijolos vitrificados, as esculturas de animais, os trabalhos em metalurgia, tudo era admirado 
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pelos conquistadores. Mais adiante, a influência da arte persa vai estar presente em muitas 

realizações dos califados. 

Assimilando outros povos o Islã chegou ao início do século VIII como uma força 

avassaladora no Oriente Médio, na Ásia Central e no norte da África e, depois da derrota 

completa dos sassânidas, também no conjunto das sociedades que estavam sob influência da 

Pérsia. Seu único rival na região era o Império Bizantino, que manteve-se até a queda de 

Constatinopla, embora tendo perdido muitos de seus territórios para o califado. Bizâncio 

continuou a ser constantemente assediado no processo de expansão do império muçulmano,  

no entanto muitos canais de comunicação permaneceram abertos e o mundo islâmico 

manteve, com os cristãos ortodoxos, um importante relacionamento de trocas culturais 

(PALAZZO, 2014:166). 

 

 
Os primórdios do Islã na Península Ibérica. 

 

 
 

Na trajetória do expansionismo do califado muçulmano Omíada (661-750) com capital 

em Damasco a Península Ibérica foi invadida no ano de 711. As tropas eram lideradas por um 

comando sírio, mas majoritariamente compostas de berberes, motivados pela suposta riqueza de 

um tesouro do reino visigodo de Roderic, cuja capital era Toledo. O referido tesouro não se 

revelou tão precioso quanto o esperado, porém as novas terras eram atraentes e a população, 

cansada de um governo despótico que a explorava com altos impostos, aceitou sem maiores 

problemas seus novos senhores. Após a invasão de 711, diversas correntes migratórias de árabes  

e de berberes continuaram a se dirigir para a região ibérica, por eles denominada Al Andalus. 

Mais adiante, em 750, quando os Abássidas derrotaram os Omíadas no Oriente Médio 

assassinando o califa Hisham e praticamente toda a sua família, o jovem ‘Abd al-Rahmân bin 

Mu’âwiya, neto do califa e único sobrevivente da dinastia, fugiu para o Marrocos que era a terra 

de sua mãe, de etnia berber. Este fato teve imensa repercussão na história de Al Andalus já que, 

após algum tempo no Marrocos, ‘Abd al-Rahmân seguiu para a Península Ibérica motivado pela 

informação de que lá viviam alguns simpatizantes dos Omíadas destronados. 

Em Córdoba, granjeando muitos apoios de seus compatriotas sírios ali instalados, ‘Abd 

al-Rahmân teve a habilidade de apaziguar disputas entre árabes e berberes, provavelmente 

contando com a vantagem de sua dupla etnia. Organizou então um governo no qual assumiu a 

posição de emir, em 756. Seu emirado foi muito bem sucedido e conduziu toda a região 
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cordobesa a um excepcional desenvolvimento. Naquela mesma época, no Oriente Médio, os 

Abássidas, que eram os novos califas, haviam transferido a capital de Damasco para Bagdá. Mais 

afastados  do  Mediterrâneo,  não  demonstraram  grande  interesse  pelo  que  se  passava  em Al 

Andalus, que prosperava como uma sociedade bastante autônoma
43

. 
 

Tradicionalmente, com relação à Península Ibérica, muitos historiadores fazem referência 

às chamadas três religiões mas também culturas “do Livro” que ali conviveram lado a lado, entre 

os séculos VIII e XV: cristianismo, judaísmo e islã. Uma outra maneira de entender este 

contexto, porém, é pensar a realidade ibérica em sua especificidade dentro do mundo medieval 

europeu. Enfatizando-se os seus aspectos únicos, desponta a imensa originalidade de Al Andalus 

que forjou uma sociedade da qual efetivamente participavam as três religiões monoteístas mas 

não de forma culturalmente compartimentalizada. Para o historiador e arabista espanhol Emílio 

González Ferrín (2006: 54-65), tratava-se, na verdade, de uma sociedade diferenciada de tudo o 

que a cercava e, em certos períodos, com grande integração entre as suas distintas comunidades, 

não se constituindo, portanto, em um encontro de três culturas estanques, mas sim em uma 

cultura original, na qual coexistiam três religiões. Al Andalus era, sobretudo, uma sociedade 

onde florescia um rico intercâmbio de ideias e de representações, com nomes de destaque da 

filosofia, principalmente muçulmanos e judeus, e também com grandes realizações na arte e na 

arquitetura, totalmente inovadora em relação aos antecedentes visigodos. 

No ano de 780 o emir ‘Abd-al-Rahmân
44 

mandou construir aquela que se tornou a  

mais famosa mesquita da Península Ibérica e a que melhor se preservou até hoje. Suas 

ampliações, obras de seus sucessores, mantiveram o plano inicial e o mesmo estilo com uma 

profusão de colunas e arcos em forma de ferradura na sua parte inferior e, na parte superior, 

com o que os espanhóis chamam de arco de meio ponto, todos eles em branco e vermelho, 

causando um enorme impacto e dando a todo o conjunto um aspecto de monumentalidade 

(PALAZZO, 2015:182). O califa Al Hakam II, que esteve no poder entre 961 e 976, 

acrescentou à mesquita magníficos mosaicos em estilo bizantino, realizados com a 

participação de artistas que foram enviados de Constantinopla pelo próprio imperador, o que 

atesta a fecundidade dos contatos culturais que ocorriam entre os muçulmanos da Península 

Ibérica e os cristãos do Oriente. 
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Mesmo comparada com as grandes mesquitas do mundo islâmico na época, a de 

Córdoba ocupou uma posição de destaque por sua monumentalidade, com influências 

distintas mas também com criatividade muito própria. Seu pátio, cortado por canais de 

irrigação, era local de encontro de intelectuais para fecundas discussões. A superposição de 

seus  arcos  (imagem  1)  foi  considerada  por  muitos  especialistas  como  uma  solução 

característica de Al Andalus para expressar o poder do emirado, que só mais adiante se 

transformaria em califado
45

. 

 
 

Imagem 1: interior da mesquita de Córdoba (foto minha). 
 

 

 
 
 

Córdoba passou a califado no ano de 929, mas embora seu esplendor tivesse deixado 

marcas profundas na região, a cidade foi enfraquecendo em função de lutas internas e de 

invasões de novos grupos berberes vindos do Marrocos. A riqueza da região tornava-a muito 

atraente também para outros conquistadores do norte da África. 

No final do século X o califado em terras ibéricas enfrentava também inúmeros 
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problemas que tiveram início quando Hisham II, então menor de idade, sucedeu ao brilhante 

califa Al Hakam II, ficando o poder efetivo nas mãos do vizir al-Mansur. Despótico e guerreiro, 

al-Mansur lançou-se em campanhas militares contra Leão, Castela e outros reinos, e aumentou 

consideravelmente suas tropas com mercenários tanto berberes e árabes quanto cristãos. 

Mais adiante, tempos ainda mais difíceis levaram à queda do califado de Córdoba, em 

1031, quando governava Hisham III
46

. O poder se pulverizou entre diversos reinos também 

muçulmanos, os chamados “taifas, palavra que em árabe significa “partido” ou “fração”. Os 

mais importantes, entre os reinos taifas, foram os de Sevilha, Zaragoza, Granada, Toledo, 

Badajoz e Valencia. 

Uma das características mais significativas de todo o período taifa era a da rivalidade 

entre os soberanos que procuravam se superar, mostrando um poder político que na realidade 

já não era tão forte quanto o do califado. Houve inúmeras alianças com cristãos, algumas 

localidades se utilizaram do sistema feudal de vassalagem com os senhores mais poderosos 

protegendo os de menor poder em troca de algum tipo de recompensa, independente de sua 

religião (HARVEY, 1990: 26-27). 

 

A Alhambra de Granada. 

 

 

No ano de 1232 Mohammad ibn Nasr foi proclamado sultão no reino taifa de Arjona, 

como Mohammad I e em maio de 1237 tomou Granada dos berberes Almohadas, convertendo-a 

em capital do seu sultanato. Tal expansão era comum no contexto da época e, mesmo entre os 

muçulmanos, faziam-se e desfaziam-se alianças com o intuito de ampliar o poder de 

determinados soberanos. Com uma hábil política de alianças também com cristãos e com a 

dinastia dos Merínidas no Marrocos, Mohammad I conseguiu estabelecer um governo estável 

criando condições para o florescimento da cidade de Granada e de seu entorno (HATTSTEIN, 

2007: 273-277). 

Monumento emblemático do período násrida no reino muçulmano de Granada, a 

cidadela ou “fortaleza vermelha” – al Qal’ ah al-Hamra – conhecida no Ocidente como 

Alhambra, teve sua construção iniciada por Mohammed I em 1238 e atravessou os séculos 

mantendo sua aura de fascínio no complexo imaginário europeu sobre o Oriente. Na construção 

da Alhambra foram utilizados tijolos de argila ferruginosa e avermelhada, responsáveis pela 
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aparência que lhe valeu  o nome de fortaleza vermelha. O refinado conjunto de luxuosos 

palácios no interior das muralhas teve como patronos os sultões Yussuf I (1333-1354) e 

Mohammed V (1354-1391). 

Dois palácios destacam-se no interior da Alhambra, os atualmente denominados de 

Comares e dos Leões. Entra-se ainda hoje em Comares através de um pátio que ficou conhecido 

em diversos idiomas como o da Alberca (palavra em espanhol que significa tanque de água, 

originada do árabe, al-Birki) ou dos Arrayanes (plantas que em português chamam-se murtas e 

que dão a volta em toda a extensão do tanque). 

A decoração do Palácio de Comares, com uma imponente Sala do Trono, também 

chamada  de Sala  dos Embaixadores,  apresenta  revestimentos  de mosaicos  em azulejos que se 

constituem em uma das principais características da arte nazarí. Relevos em gesso, com uma 

profusão de ornamentos, cobrem todas as paredes. No teto da Sala do Trono, um magnífico 

trabalho de marchetaria representa os sete céus islâmicos (imagem 2). Os sete céus, elementos 

importantes na religiosidade muçulmana, estão presentes em diversas referências na literatura do 

Islã e também na narrativa que é constantemente repetida, de um episódio que descreve a subida 

de Maomé aos céus, a partir de Jerusalém. 

Imagem 2: marchetaria, os sete céus islâmicos (foto minha). 
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No que diz respeito à arquitetura islâmica na Península Ibérica, a presença dos 

jardins é uma de suas mais importantes características
47   

alcançando  grande  refinamento 

Observando-se com cuidado todos os arranjos dos jardins presentes no interior da 

Alhambra é possível associá-los ao desejo de criar um microcosmos de prazer a ser desfrutado 

não como um parque público, mas como um recanto paradisíaco. Entenda-se, porém, que o 

Paraíso, para os muçulmanos, não é um lugar etéreo e apartado das satisfações terrenas. O 

Paraíso para onde irão, após a sua morte, os que tiverem mantido sua fidelidade a Alá e que 

tiverem vivido de maneira correta, de acordo com as regras do Islã, é um local privilegiado, 

com árvores, sombra fresca e muita água, portanto com prazeres concretos, ligados à 

materialidade. 

Jardim e paraíso são palavras muitas vezes intercambiáveis na literatura islâmica e 

há sempre, na prática, um considerável esforço para tornar o jardim um espaço esteticamente 

agradável, paradisíaco. É importante lembrar que a palavra paraíso já havia sido utilizada por 

Xenofonte (430 a.C.- 355 a.C.) quando ele citava os jardins dos imperadores persas Ciro e 

Dario. Xenofonte referiu-se ao paradeisos, palavra que se originava do persa antigo, pairi- 

daeza, e que tinha o significado de jardim real. No entanto, literalmente, o seu sentido remetia 

a um local cercado em toda a sua volta (pairi: em torno, daeza: cercado). A palavra paraíso 

passou, então, para o grego e depois para outros idiomas justamente a partir desta origem  

persa (OLIVEIRA, 2010:45). 

A vinculação entre jardim e o paraíso, esta noção de jardim cercado – que também 

pode corresponder ao pátio – e que será desfrutado apenas por aqueles que ali estarão 

deliberadamente, vai ser dominante no Maghreb e na Espanha islâmica. Não se trata do  

parque ou do jardim público, como era mais frequente na Europa. Os pátios internos e floridos 

das casas e os jardins suntuosos dos palácios trazem esta marca da evocação do paraíso e não 

se constituem em espaços abertos a todos, mas em parte integrante da arquitetura, interna às 

construções. 

Os muçulmanos desenvolveram na Espanha sofisticadas técnicas de irrigação e 
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 Para um estudo detalhado da arquitetura islâmica em Al Andalus, ver BARRUCAND, Marianne e BEDNORZ, 
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de Sevilha e Granada. Não se pode esquecer, também, que o jardim interno era, no Oriente Médio, o coração da 

maioria das casas, das mais modestas até os abastados palácios. No Ocidente, a ênfase acentuada nos jardins é mais 

tardia e, nos claustros medievais, eram cultivadas sobretudo as plantas com finalidades medicinais. O jardim com 

árvores, com plantas decorativas cujo objetivo era o puro lazer, com tanques e elaboradas fontes – sempre com a 

presença da água – e com toda uma organização visando deliberadamente o belo e a ênfase no luxo, são uma 

característica marcadamente islâmica mas com seus antecedentes na Pérsia antiga. 
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usaram fartamente as rodas d’água e os canais, tanto subterrâneos quanto canaletas de 

superfície. Em Al-Andalus a água foi utilizada não apenas para consumo ou para irrigar a 

vegetação mas também para o puro prazer visual – e o prazer visual sempre se constituiu em 

um componente importante para os muçulmanos. A presença da beleza é uma constante na 

literatura, na caligrafia e nas mais diversas manifestações das sociedades islâmicas. De acordo 

com a pesquisadora em arquitetura e história social do Islã, Doris Behrens-Abouseif: 

 
“Deus é belo e ama toda a beleza” é um dito atribuído ao Profeta que é  
citado tão seguido atualmente quanto nos tempos medievais. Acadêmicos de 

teologia islâmica e exegetas podem duvidar da autenticidade deste hadith, 
podem descarta-lo como apócrifo mas isto não abala sua validade e 
importância para a cultura islâmica. Que o conceito da beleza de Deus seja 
platônico e não semita também não invalida seu significado. Este hadith tem 
sido de importância essencial para o pensamento sufista e é parte integral da 
crença islâmica, tanto intelectual quanto popular.

48 
(BEHRENS-ABOUSEIF, 

1999: 17) 

 

A cultura persa certamente marcou com profundidade a civilização muçulmana e os 

jardins luxuriantes, com ênfase na beleza, expandiram-se no Oriente Médio e no norte da África 

após a conquista do reino sassânida. Em muitos casos, os jardins persas, mesmo anteriores aos 

sassânidas e desde a época dos aquemênidas, tinham o formato quadriforme, com um ponto de 

água no centro e dois canais que, ao se cruzarem, dividiam a área em quatro partes iguais. O 

desenho dos jardins de Pasárgada, portanto pré-islâmicos, também apresentavam a clara divisão 

em quatro partes, com o corte por canais de água, como se pode ver ainda hoje em suas ruínas  e 

no mapeamento dos arqueólogos
49

. 

A água sempre teve um papel de destaque para os Zoroastristas (além do fogo). O festival 

das águas e as abluções rituais em uma fonte são parte dos cultos avésticos e com eles os árabes 

se depararam ao conquistar o império persa. Originários do deserto da Península  Arábica 

podem ter incorporado os jardins persas, irrigados, plantados com esmero, em seu ideal de 

paraíso já que estes jardins vinham ao encontro das descrições do Corão. A Espanha, por sua 

vez, mostrava-se bastante bem servida em matéria de rios e de possibilidades para canalizar  

de maneira inteligente a água, o que os muçulmanos o fizeram com muita habilidade em todas 

as cidades que conquistaram. 

Uma leitura atenta do Corão evidencia que são muito diretas as considerações sobre   
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 Para maiores detalhes sobre os jardins persas ver FARROKH, Kaveh. “Pasargadae: The Persian Gardens” 

(Acessado em 05/junho/2016) http://kavehfarrokh.com/iranica/achaemenid-era/ 
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as características do Paraíso, incluindo nelas a presença de fontes, rios e córregos. As 

referências são sempre muito claras e objetivas: “A imagem do Paraíso prometido aos 

piedosos e devotos é a de um jardim com córregos de água sempre pura (...)” (47:15) (AL 

QUR’AN, 2001: 436). 

Alguns tapetes antigos também apresentavam, em seu desenho, a divisão  em quatro 

partes que a maioria dos especialistas relaciona com quatro rios que irrigariam o Paraíso, o que é 

uma imagem que igualmente antecede o Islã e é encontrada na Pérsia pré-islâmica. Os supostos 

quatro rios com uma fonte no centro foram incorporados a muitos jardins muçulmanos e 

provavelmente esta a ideia norteou o trabalho do arquiteto em um dos mais belos deles, no 

interior da Alhambra, onde está a Fonte dos Leões. 

O Palácio dos Leões é talvez a parte mais conhecida e apreciada da Alhambra e aquela 

cuja decoração tem causado maior impacto nos visitantes de todas as épocas. Sua construção  

data da segunda metade do século XIV, no período do sultanato de Mohammed V e um de seus 

grandes destaques é justamente o pátio central com uma fonte cuja bacia tem, à sua volta, 

esculturas de doze leões em pedra. Da fonte saem quatro canais que cortam o pátio em forma de 

cruz, estendendo-se até a parte coberta dos pavilhões que a rodeiam. 

A presença da água nos jardins e nos pátios internos das construções, nas cidades 

muçulmanas, não tem apenas funções práticas de irrigação mas também apresenta um forte 

componente de satisfação visual. O Corão, por sua vez, refere-se de maneira muito clara sobre a 

importância da água. Diversos versículos (ayat) fazem referência à água e também 

especificamente a rios, córregos no contexto do Paraíso: 

 

Deus prometeu aos homens e mulheres que creem 

   jardins com córregos de água 
onde eles habitarão para sempre, 

e belas mansões no Jardim do Eden (9: 72)
50  

(AL QUR’AN, 2001: 170). 

 
Em outros versículos, podemos ler referências semelhantes à água: “É ele quem 

criou os céus e a terra em seis tempos e tem seu trono sobre as águas” (11:7) (AL QUR’AN, 

2001:188). Mais adiante: “Em verdade, Deus admitirá aqueles que creem e que agem 

corretamente em jardins com córregos de água.” (47:12) (AL QUR’AN, 2001: 436). E assim, 

uma boa parte do texto do livro sagrado dos muçulmanos, considerado como a palavra divina, dá 

um grande destaque para a presença da água entre os diversos prazeres que serão encontrados no 
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 Esta numeração refere-se ao capítulo (surata) e ao versículo (ayat), no texto do Corão. 
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Paraíso. 

Não há nenhuma dúvida que, na Alhambra, a fonte dos Leões, era considerada um 

dos pontos de destaque, tanto por sua localização quanto por sua beleza como obra de arte 

(imagem 3). Doze leões esculpidos na pedra rodeiam a bacia na qual foi gravada uma poesia 

escrita pelo respeitado membro da corte násrida, Ibn Zamrak, o que testemunha a importância 

da escultura. Nos versos de Ibn Zamrak – poeta e também vizir do sultanato de Mohammed V – 

a própria fonte é descrita destacando o efeito especial da água sobre o mármore em um bem 

sucedido mecanismo que a esconde parcialmente, fazendo com que em seguida reapareça, o  

que o levou a uma comparação romântica: 

 
Na aparência, água e mármore parecem confundir-se 

Sem que saibamos qual deles desliza. 

Não vês como a água se derrama na taça, 

Porém seus canos a escondem em 

seguida? 

É um amante cujas pálpebras transbordam de lágrimas, 

lágrimas que esconde por medo de um delator. (IBN ZAMRAQ apud 

CABANELAS e FERNÁNDEZ PUERTAS, 1979-1981: 28). 
51

 

 
Imagem 3: Fonte dos leões. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granada_Alhambra_Fuente_de_los_leones. 

jpg (uso livre, acessada em 05/junho/2016). 
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 Dario Cabanelas e Antonio Fernández Puertas, estudando o poema de Ibn Zamraq não apenas apresentam o texto 

bilíngue e a tradução do árabe para o espanhol, como o analisam detalhamente, tecendo ainda diversas 

considerações sobre a escultura da fonte e sobre a caligrafia entalhada na pedra. (CABANELAS e FERNÁNDEZ 

PUERTAS, 1979-1981: 3-88). 
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Construção laica, revestida de grande beleza em seus menores detalhes, a Alhambra 

evoca o Paraíso em todo o seu esplendor. E, recoberta de mosaicos e de uma refinada caligrafia, 

leva o ornamento a seu mais alto grau de encanto. Esta profusão de decorações (imagem 4) não é 

alheia à essência mesma do Islã e há inclusive um hadith do profeta, entre muitos outros que se 

referem à beleza, no qual ele diz que “tudo tem seu ornamento” (IBN QAYYIM apud 

BEHRENS-ABOUSEIF, 1999: 127) 

Imagem 4: ornamento no interior da Alhambra (foto minha). 
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A decoração das paredes com mosaicos realizados em azulejos de cerâmica 

recortados, chamados de alicatados, é também de grande sofisticação, com linhas entrelaçadas 

em elaborados desenhos (imagem 5) demonstrando que havia um claro domínio das formas 

geométricas, com encaixes perfeitos das pequenas peças. 

Sem dúvida, o uso intensivo dos mosaicos na arte islâmica, muito difundido na 

Península Ibérica, não pode ser dissociado do interesse dos muçulmanos pela matemática e, em 

especial, pela geometria. A qualificação dos arquitetos e seu conhecimento de geometria eram 

essenciais para os resultados obtidos principalmente na execução de elaborados mosaicos. 

O elevado nível cultural de Al Andalus era também um dado importante para que as 

realizações  artísticas  se  desenvolvessem  com  maestria  e  fossem  admiradas  até  mesmo  por 

aqueles que posteriormente conquistaram os territórios muçulmanos, mantendo intactos muitos 

de seus monumentos, entre eles os palácios da Alhambra. 
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Imagem 5: mosaicos no interior da Alhambra (foto minha). 
 

 
 
 

É importante lembrar que o luxo, no Islã, não é condenado. Ele está presente, 

inclusive, em diversas passagens do Corão. Entre elas há as que deixam claro que, nos jardins 

do Paraíso, esperam os bons muçulmanos “braceletes de ouro” e “roupas de seda” e também 

“brocados” com “sofás para se reclinarem”(18:31) (AL QUR’AN, 2001: 253)
.
. Há ainda a 

referência  a “ bandejas  e taças  de ouro”  e a “ tudo  o que  agrade  aos  olhos”  (43:71)   (AL 

QUR’AN, 2001: 422). Prazeres, portanto, iguais aos que se identificam com a opulência do 

mundo terreno. O Paraíso que espera os fiéis será uma recompensa não apenas espiritual, mas 

com a presença de objetos tangíveis. 

Em Granada, os arquitetos e artesãos de Al Andalus encontraram as condições 

propícias para reproduzir um pequeno paraíso, entre elas a água, em decorrência do degelo da 

Sierra Nevada, e o ativo mecenato da dinastia násrida que, embora tivesse reduzido poder 

militar, contava com a prosperidade de um dos mais brilhantes reinos taifas da Península 

Ibérica. 

O fim de um encontro entre o Oriente e o Ocidente 

 

Em 1492 Fernando e Isabel tomam Granada e Boabdil, o último rei muçulmano, 
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entrega o poder, rendendo-se. O início da chamada Idade Moderna vai ser um período de 

maior intolerância do que muitos séculos da Idade Média. Durante algum tempo após a 

rendição do reino násrida, os muçulmanos viveriam com certa tranquilidade na Península Ibérica, 

mesmo após a expulsão dos judeus, ocorrida em 1492. No entanto, não tardariam as medidas 

para que a religião do reino fosse única, sem tolerância para qualquer outra fé e muito menos 

para o antigo modelo de pertencimento às outras religiões “do Livro”. Era a centralização da 

monarquia absoluta que se afirmava. 

Em Granada, a insistência com os muçulmanos para que se convertessem ao 

cristianismo foi especialmente violenta, o que levou a um grande descontentamento na 

população. A reação dos “mouros” deu-se justamente em virtude da crescente intolerância em 

relação a eles. É importante destacar, no entanto, que a sociedade granadina longe de estar 

decadente quando Fernando e Isabel se apoderaram da cidade, mostrava-se na realidade pujante 

e única, porém sem um exército forte ou aliados de peso para enfrentar o cerco das tropas dos 

reis de Castela e Aragão. 

As conversões forçadas de muçulmanos e também a grande queima de livros 

ordenada pelo franciscano Francisco Jiménez de Cisneros, cuja influência sobre Isabel era 

considerável, marcou tragicamente o fim de um encontro cultural de grande densidade em solo 

ibérico (EISENBERG: 1992, 107-124). A rebelião de Alpujarras e os violentos distúrbios 

ocorridos no bairro do Albaicín, muitas vezes apontados como motivos para o 

recrudescimento da perseguição aos muçulmanos foram, na verdade, posteriores ao controle 

estrito que era exercido sobre aqueles que haviam optado por permanecer em Granada 

acreditando que as condições prometidas pelos Reis Católicos nas Capitulações  

preservariam a integridade mudéjar
75

. 

Muitos são, ainda hoje, os vestígios da longa presença muçulmana na Espanha, mas 

nem todos de tamanho impacto como a Grande Mesquita de Córdoba e a Alhambra, de 

Granada. Pintores e escritores europeus, principalmente no século XIX, interpretaram a 

Alhambra de diversas maneiras recriando, em torno dela, um rico e complexo imaginário 

orientalista. No século XX, a memória de sua queda foi recuperada por Salman Rushdie. Ele 

próprio vítima da intolerância escreveu, em um luminoso romance, O último suspiro do mouro, 

palavras que ficticiamente atribuiu a um de seus personagens: 

 

75 
Mudéjar é a palavra usada para denominar os muçulmanos que viviam em territórios sob governo cristão, 

mantendo sua religião e seus costumes. Há uma discussão detalhada sobre esta palavra em GUALÍS, Gonzalo 

M. Borrás. El Arte Mudéjar. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses , 1990. 
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(...) sento-me aqui como a última luz sobre esta pedra, em meio a estas 

oliveiras, olhando através do vale uma colina distante; e lá está a glória dos 

mouros, sua triunfante obra-prima e seu último reduto. A Alhambra, fortaleza 

vermelha da Europa (...) o palácio de formas entrelaçadas e  de  secreta 

sabedoria, de pátios de prazer e de jardins de água, esse monumento a uma 

possibilidade perdida que, não obstante, seguiu em pé muito depois de seus 

conquistadores terem caído; como um testamento (...) ao amor que perdura 

além da derrota, além da aniquilação (...) à mais profunda das nossas 

necessidades, a nossa necessidade de confluir, de por fim às fronteiras (...) Eu 

vejo [a Alhambra] desaparecer no crepúsculo e, ao se desvanecer, me enche os 

olhos de lágrimas (RUSHDIE, 1995: 433). 
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D. MANUEL I E A CONVOCAÇÃO DO CONSELHO RÉGIO: 

EXPULSÃO DOS JUDEUS DE PORTUGAL (1496-1497) 

 

 

Cleusa Teixeira de Sousa
52

 

 

 
Resumo: D. Manuel não se atreveu a resolver a questão relativa à permanência ou expulsão 

dos judeus em Portugal sozinho. Convocou o conselho régio para discutir o assunto, sabe-se 

que as opiniões de seus membros divergiram-se, formando dois campos opostos: uns eram a 

favor da permanência dos judeus, enquanto outros pediam sua saída do reino. Levando em 

conta esse contexto dúbio relativo à presença dos judeus em Portugal, objetiva-se analisar os 

argumentos utilizados por cada um dos grupos na tentativa de refletir sobre as motivações e 

expectativas de cada um deles acerca da expulsão judaica do reino. 

 

Palavras-chave: Judeus, D. Maunel I, Portugal. 
 

O objetivo deste artigo, refere-se a instigar seus leitores a refletir sobre os jogos 

políticos que permeavam o mundo ibérico, principalmente, aqueles relativos as estratégias de 

poder que rondavam a Espanha, Portugal e, nesse caso específico, os judeus. Trata-se de uma 

tentativa de aclarar as visões sobre os motivos que levaram D. Manuel a expulsar os judeus de 

Portugal e perceber a atuação do conselho régio neste contexto. 
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No tocante as pesquisas de especialistas que versam sobre as teorias relativas ao 

poder, percebe-se que o político utiliza-se do imaginário para comandar o real, insurgindo um 

espetáculo, cujas cenas se sucedem, em duas vertentes, ora reflete constrangimentos 

determinados pelo passado em níveis culturais, ora decorre das transformações sociais. Visto 

que, as relações sociais são responsáveis por garantir sentido à ação, sejam elas orientadas 

pelas estruturas oficiais ou pelas aparências superficiais controladas diretamente pelo poder.  

O poder é nivelado ao jogo dramático que ocorre ao longo dos tempos nas sociedades. Nesse 

jogo do poder os reis e demais governantes buscavam evidenciar a política que desenvolviam 

através da consagração, das cerimônias, dos ritos, das conquistas e das guerras BALANDIER 

(1982). Qualquer coincidência observada nesse jogo de poder que se desenvolve entre judeus, 

o poder temporal (reis) e o poder espiritual (eclesiástico), não se trata de uma mera 

semelhança, mas reafirma o caráter simbólico que configura as relações de poder no 

desenrolar dos tempos, independente da sociedade estudada. 

Assim, é valido salientar que a questão da expulsão dos judeus de Portugal em 

1496-97, ainda é um fato que carece ser estudado e nos intriga mesmo nos dias atuais. Muitos 

cronistas, historiadores e até literatos, lançaram mão de pesquisas acerca do tema. Mas, ainda 

existem alguns fatores que incorrem numa incógnita sobre o assunto. Sabe-se que os reis 

espanhóis D. Fernando (de Aragão) e D. Isabel (de Castela), os desterraram da Espanha em 

1492 e que os resquícios desta expulsão recaíram sobre Portugal. Seu degredo das terras 

lusitanas ultrapassam as barreiras do político, cultural e religioso, avançando para os fatores 

econômicos. Visto que, conseguiam acumularem riquezas onde quer que fossem, dado a 

cultura letrada e a facilidade na lida com as finanças. 

Ao terem sido desterrados do reino espanhol (1492), muitos deles pediram abrigo 

ao monarca português D. João II, que lhes concedeu estadia por tempo limitado e sob algumas 

condições. As quais sejam, cada judeu que adentrasse Portugal, deveria pagar à coroa, oito 

escudos de ouro e dentro de certo prazo estavam acordados a deixarem o reino. Aqueles que  

lá permanecessem, após o fim do prazo estipulado, perderiam suas liberdades, mas aqueles 

que dentro desse período pré determinado buscassem novos mundos para viverem, receberiam 

total apoio do rei português para migrarem para outros locais. GOES (1909: 31-34). 

Ao aceitar os judeus espanhóis em seu reino e tratar de garantir um acordo que lhe 

favorecia economicamente, para além da certeza de que eles partiriam dali dentro de um 

prazo pré-estabelecido pelo monarca. Ao utilizar-se de seus poderes, D. João II traçou uma  

estratégia vigorosa e certeira, possivelmente pensou que ao garantir proteção aos judeus 

durante sua partida de Portugal para outras terras, lhe renderia algumas vantagens, pois 
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serviriam como uma espécie de ponte entre os portugueses e outros reinos, onde esses judeus 

se estabelecessem, dado os préstimos que o rei os concedeu em tempos difíceis, em que 

haviam sido expulsos das terras onde viviam. 

A estadia dos judeus espanhóis em Portugal, garantiu a D. João II o acúmulo de 

recursos financeiros que lhe favoreceria na pretensa empreitada que esse monarca visava 

realizar à região costeira da África e se fosse necessário, esses recursos lhe serviriam ainda, 

para acirrar a guerra contra os mouros, em caso de tentativas de invasão. O cronista Jerônimo 

Osório, também bispo de Silves, ressaltou que o propósito deste rei, centrou-se mais em 

difundir a religião cristã sob os demais reinos do que em enaltecer seu nome. Fator 

contestável, visto que, utilizou-se de diversas artimanhas para garantir mais recursos à coroa e 

a empatia dos judeus que dali partissem sob seus cuidados. 

De todo modo, ao analisar as fontes documentais percebe-se que é incontestável o 

fato desse rei ter buscado honrar o compromisso assumido com seus “hóspedes”, ordenando 

àqueles que governavam os portos marítimos e aos Mestres de navios, que lhes garantissem 

boa viagem em suas embarcações, até que chegassem em seus destinos. 

Apesar das recomendações de D. João II aos chefes de navios. Os judeus, por 

ironia do destino, sofreram inúmeros constrangimentos nos batéis. Os mercadores e os arrais, 

que lhes recebiam em suas embarcações, lhes cobravam valores exorbitantes pelo trajeto e os 

alongavam o quanto podiam. Assim, os judeus tinham que gastar elevadas quantias com o 

consumo de alimentos, sobressaltando aos olhos os valores de seus gastos. Em alguns casos, 

os responsáveis pelas embarcações lhes arrancavam toda forma de pagamento que possuíam, 

para além do dinheiro. OSÓRIO (1926: 21). 

Aos judeus que mesmo sem a autorização do monarca se estabeleceram em 

Portugal. D. João II, agiu com mãos de ferro, alguns se tornaram prisioneiros e escravos
53

, 

além  de  cobrá-los  as  devidas  taxas,  conforme  a  coroa  recebia  daqueles  que  possuíam o 

autorizo para ficarem no reino. Muitos judeus que vieram de Castela para Portugal, preferiram 

batizar-se ao ter que deixar o reino, mas ainda assim, a maioria deles optaram por vender seus 

bens e seguir rumo a embarcação que lhes levariam para outras terras, contudo, não poderiam 

extrapolar a data estipulada por D João II, pois os que não atendesse ao cumprimento da data 

de saída do reino, deveriam ter seus filhos menores de 14 anos lhes fossem tomados e que 

fossem criados por famílias cristãs. 

Deste modo, os que continuavam em dívida com a coroa, o rei os puniu, tirando- 
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 Jacob tornou-se escravo da estrebaria real, se calcula na ordem do milhar o número de judeus castelhanos que se 

tornaram servos do rei (Bernaldez, 1856, p. 258). 
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lhes seus filhos com idade até 14 anos e os mandou para as Ilhas de São Thomé e Príncipe, 

terra que D. João II queria povoar e desenvolver a cultura da cana sacarina. Mas, a fome, a 

doença e os animais selvagens dizimaram grande parte deles.  FERRO (1979:354-355). 

Em virtude do passamento inusitado de seu único filho legítimo, o infante Afonso, 

motivado por uma queda a cavalo. Em 1495, quando a morte assolou D. João II, foi seu 

cunhado e primo D. Manuel I
54 

que assumiu o trono e tão logo constituiu o poder, tomou 

medidas favoráveis aos judeus prisioneiros, os absolveu
55 

do julgo ao qual lhes destinou seu 

antecessor. Recusou o pagamento que lhes ofereceram os libertos, por seu ato de 

benevolência com eles. Há autores que associam essa atitude do monarca à amizade e 

confiança que tinha por um certo judeu, Abraão Zacuto
56

, que lhe fora de grande valia nas 

orientações astronômicas quanto à Empreitada Marítima pela costa africana que originou a 

chegada dos portugueses a Índia. REMÉDIOS (1895: 280). 

Nos primeiros dias do governo de D. Manuel I, os reis espanhóis (conhecidos por 

reis católicos: D. Fernando e D. Isabel), enviaram um emissário de sua confiança, que portava 

uma carta régia na qual os reis cumprimentavam o monarca português pela ascensão ao trono. 

No intuito de juntar as duas coroas: Espanha e Portugal, prontamente, os reis católicos lhe 

ofereceram a mão de sua filha mais velha em matrimônio, mas D. Manuel I demonstrou largo 

interesse em casar-se com sua filha Isabel de Aragão e Castela, a viúva do infante D. Afonso, 

filho de D. João II. Enviou à Espanha um homem de sua corte para pedir a D. Fernando, o 

consentimento para esse enlace matrimonial. 

Os reis espanhóis aceitaram o pedido, mas impuseram algumas condições para 

concederem o autorizo: a primeira delas, versava sobre a concessão de apoio político e do 

exército português em caso de quaisquer indícios de invasão francesa à Espanha e a segunda 

tratava da expulsão e/ou conversão dos judeus de Portugal. Destacaram os princípios cristãos 

de sua filha e mencionaram que após a expulsão judaica de seus territórios, não era prudente 

que Isabel vivesse no mesmo reino que os judeus, que professavam outra fé (a judaica). 

D. Manuel I aceitou as prescrições estabelecidas pelos reis, objetivando que 

aprovassem seu casamento com a princesa Isabel. Após o acordo fechado entre as duas 

coroas, o matrimônio tão esperado aconteceu em 1496. Meses depois, D. Fernando, não  
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 D. Manuel I foi entronizado em 17 de Outubro de 1495, por ocasião da morte de seu primo e cunhado D. João II 

(1481-1495). Membro de uma infortunada família, filho de D. Fernando (1433-1470), Duque de Viseu e de Beatriz 

de Portugal (1430-1536), seu avô paterno foi o rei D. Duarte (1433-1438) e o materno era D. João de Portugal 

(1400-1442), quarto filho do rei João I (1385-1433) e de Filipa de Lencastre (1360-1415). (Moreno, 1998, p.170). 
55

 Com essa atitude, o rei pretendia incitar os judeus a conversão de sua fé, por meio de suas atitudes benevolentes. 

(Osório, cap. 10, f. II; Kayserling, 2009, p. 158). 
56

 Os trabalhos desenvolvidos por esse astrólogo possibilitaram a Vasco da Gama e a outros “descobridores” a 

concretização de diversos planos marítimos. (Remédios, 1895, p. 279-281). 
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tardou em cobrar-lhe o combinado. Encaminhou cartas a D. Manuel, o instigando a tomar 

medidas relativas a expulsão ou conversão dos judeus. 

Sentindo-se pressionado, o monarca convocou os membros do conselho régio para 

discutirem a sorte dos judeus. As opiniões dos conselheiros acabou formando dois grupos 

distintos: um era composto por aqueles que se pronunciavam contra a expulsão dos judeus de 

Portugal e o outro proferia palavras a favor da saída deles do reino. 

Membros desse primeiro grupo, interpelaram pela manutenção dos judeus em 

terras lusitanas alegando fatores de ordens religiosas, culturais intelectuais e financeiras.  

Sobre a religião, salientavam que até mesmo em Roma, onde residiam os sumos pontífices - 

em grande parte do ano-, esse povo era aceito. Assim, questionavam o fato de sua expulsão: 

Se a meta era convertê-los a fé cristã, não fazia sentido expulsá-los. Mas, seria prudente 

mantê-los em seus domínios e cerca-los pelos costumes cristãos, pois por meio do exemplo e 

da convivência com a cristandade, aumentariam as chances deles abraçarem a fé  cristã. 

Quanto aos demais aspectos que motivavam sua defesa na manutenção deles em territórios 

portugueses argumentavam que os judeus eram dotados de contributos intelectuais e 

financeiros. Constituíam alta fonte de arrecadação fiscal para a coroa, além de contribuírem 

nas atividades relativas as artes mecânicas, a astronomia e da medicina, gerando grandes 

avanços científicos e tecnológicos para a ciência portuguesa, especialmente àquelas relativas 

as questões marítimas. Alertaram o rei de que se saíssem de Portugal, além do reino sofrer 

uma grande perca do quantitativo de seus habitantes (dado o grande número de judeus que ali 

viviam), ainda teriam seu quadro de intelectuais desfalcado. Mencionavam até a possibilidade 

dos judeus repassarem seus segredos no desenvolvimento de armas e de disseminar seus 

conhecimentos com os mouros. 

Puxando a corda para o outro lado, o segundo grupo, atestava a expulsão 

salientando que diversos outros locais como: França, Inglaterra, Escócia, Dinamarca, 

Noruega, Suécia e mais recentemente a Espanha, forçaram sua saída
57 

de seus territórios por 

reconhecerem sua alta periculosidade. Visto que, acumulavam grandes fortunas em pouco 

tempo, fosse pela habilidade na lida com o comércio e as finanças, pela malícia que tinham ao 

comercializar dinheiros ou produtos, ou por sua deslealdade nas negociações – roubando   

nos pesos e medidas -. Primando por princípios cristãos indicavam que era melhor perder 
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Radek Simik em Os judeus na sociedade portuguesa dos séculos XIV e XV, salienta que na maioria das vezes 
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Bretanha (em 1290), da Espanha (em 1492) e de Portugal (em 1497). Afirma que a Idade Média foi um período 

marcado por massacres e perseguições. (Simik, 2009, p. 5). 
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todas vantagens e tributos que já haviam tirado proveito dos judeus. Voltando-se para 

disseminação dos princípios e mandamentos de Deus e da santa fé católica. REMÉDIOS 

(1895: 288). 

D. Manuel, se inclinou para as vozes proferidas pelo grupo que apoiava o desterro 

dos judeus de Portugal e em cinco de dezembro de 1496, lançou o Édito de Expulsão: 

 

[...] Determinamos e Mandamos, que da pubricaçam desta Nossa Ley, e 

Determinaçam atá per todo o mez d’Outubro do anno do Nascimento de 

Nosso Senhor de mil e quatrocentos e noventa e sete, todos os judeus, e 

Mouros forros, que em Nossos Reynos ouver, se saiam fora delles, sob a 

pena de morte natural, e perder as fazendas [...]. (Edito de Expulsão, 

Ordenações Manuelinas, Liv. II, tít. XLI, p. 212-214). 

 

 

Conforme a Lei registrada nas Ordenações Manuelinas, o monarca concedeu o 

prazo de dez meses para que os judeus se convertessem a fé cristão ou partissem para outras 

terras, com sua permissão e apoio teriam liberdade em se destinar para além mar. Mas, antes 

desse tempo se esgotar e certamente por ter refletido sobre o alto número de judeus que 

estavam partindo e levando suas riquezas do reino, D. Manuel mandou que fechassem os 

Portos e que dali não partisse mais nenhum deles. Quebrando a promessa que lhes havia feito: 

, “[...] Leixaremos hir livremente com todas suas fazendas, e lhe Mandaremos paguar 

quaesquer dividas, que lhe em Nossos Reynos forem devidas, e assi pera sua vida lhe 

Daremos todo aviamento, e despacho que comprir”. ORDENAÇÕES MANUELINAS (1786: 

Liv. II, tít. XLI, p. 213). Assim, os judeus foram obrigados a se converterem a força para não 

morrerem. 

Uma das motivações de D. Manuel, centrou-se no interesse em unir as coroas: 

portuguesa e espanhola, no seu casamento com a princesa Isabel, conforme acordo fechado 

com os reis católicos. Esse sonho de comandar os dois reinos através de contrair alianças 

matrimoniais era uma prática que existiam desde os tempos mais remotos. Tratava-se, 

portanto, de uma estratégia recorrente nos reinos ibéricos, casar-se para manter o poder, bem 

como para disseminá-lo nos reinos vizinhos, como se nota nesse caso. 

Os frutos desta pesquisa, revelam que os interesses deste rei, iam para além da 

motivação política, econômica e religiosa. Ele demonstrou-se ambicioso em demasia. 

Objetivava conquistar “novos mundos”, e para tanto não mediu esforços. A ideia central que 

instiga esta pesquisa está fundamentada na hipótese de que D. Manuel expulsou os judeus de 

Portugal para que eles abrissem novos caminhos para sua comercialização com os mundos 

além mares. Lembrando que os judeus eram excelentes comerciantes, falavam várias línguas, 
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sabiam ler e escrever. Pois, é um hábito judaico colocar seus filhos na escola desde os três 

anos de idade e ensiná-los a ler, para que possam conhecer a “palavra hebraica” e seguir os 

preceitos estabelecidos pela Torá, livro sagrado que rege o Judaísmo. Consideramos várias 

conjecturas para sua ação extremada com esse povo, mas há convicção de que essa é uma das 

principais delas. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Fontes 

 
EDITO  DE  EXPULSÃO  DOS  JUDEUS  DE  PORTUGAL.  In.  Ordenações  Manuelinas. 

Lisboa: Fundação  Calouste Gulbenkian, 1786. Livro II, Título XLI, p. 212-214. 

 

GOES, Damião de. Chrônica del rei D. Manuel I. Lisboa: Escriptorio, 1909/10/11, 3vol. 

 

 

ORDENAÇÕES MANUELINAS. Lisboa: Fundação  Calouste Gulbenkian, 1786. 

 
OSÓRIO, Jerônimo. Chrônica da vida e feitos Del Rei D. Manuel I. Lisboa: Impressão Régia 

1804-1806, 3 vol. 

 

Geral 

BALANDIER, Georges. O poder em cena. Trad. Luiz Tupy Caldas de Moura. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 1982. 

 

BERNALDEZ, Andrés. História de los Reyes Catholicos D. Fernando y Dª Isabel – Cronica 

Inédita dele siglo XV. Granada: Imprenta y Libreria de D. José Maria Zamora, 1856, Tomo I. 

 
KAYSERLING, Meyer. A História dos judeus em Portugal. São Paulo: Perspectiva, 2009. 

 
 

MORENO, Humberto Baquero. Exilados, marginais e contestários na sociedade portuguesa 

medieval. Lisboa: Presença, 1990. 

 

  . A idade moderna entre luzes e sombras. In. A descoberta do homem e do mundo. São 

Paulo: Companhia da Letras, 1998, p. 163-178. 

 

REMÉDIOS, Joaquim Mendes dos. Os judeus em Portugal. Coimbra: F. França Amado, 

1895. 

 

SIMIK, Radek. Os judeus na sociedade portuguesa dos séculos XIV e XV. Universidade de 



165 

 

 

 

Masarykova: Literatura Portuguesa, 2009. 

 

SOYER, François. A perseguição aos judeus e muçulmanos de Portugal: D. Manuel I e o fim 

da tolerância religiosa (1496-1497). Lisboa: Edições 70, 2013. 

 

TAVARES, María José P. Ferro. Judeus e conversos castelhanos em Portugal. Disponível  

em: <http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/7060/1/HM_06_15.pdf>. Acessado em : 

jul./2013. 

 

  . Revoltas contra os judeus no Portugal medieval. In. Revista de História das Ideias, p. 

161-173, vol. 5, 1984. Disponível em: < http://rhi.fl.uc.pt/vol/06/mtavares.pdf>. Acessado 

em: jul./ 2013. 
 

 

  . Entre religiões  e negócios,  a sobrevivência.  In.  Revista Lusitana Sacra:    Judeus e 

mulçumanos em Portugal e no Magrabe, séculos XVI-XX. 2ª série, tomo XXVII, p. 15-34, 

janeiro-junho 2013. 

 

 

 

 

REFLEXÕES ACERCA DO MITO DE SÃO TIAGO: HAGIOGRAFIA E 

OS MILAGRES DO LIBER SANCTI JACOBI 

 

 

Cristiane Sousa Santos
58

 

 
Resumo: O culto aos santos possui diferentes faces na Idade Média, e sua origem de fato é 

bem anterior a este período. Por sua vez, esse fenômeno teve a seu favor as coletâneas com as 

narrativas das vidas dos santos, as hagiografias. Instrumento legitimador e de certa forma,  

com severas semelhanças por apresentarem seus “heróis” e protagonistas com características 

que valorizassem uma aproximação com o modelo maior da Cristandade, o próprio Cristo. 

Contudo, há que considerar que as hagiografias apresentavam características que eram caras  

as instituições responsáveis por sua formulação. No caso de São Tiago, sua hagiografia está 

inserida no mais importante documento a tratar sobre a peregrinação e o seu culto em 

Hispania, o Liber Sancti Jacobi ou Codex Calixtinus, como também é rotineiramente 
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chamado. Datado do século XII, o Codex Calixtinus reúne toda a tradição do culto de São 

Tiago, as informações necessárias para os peregrinos que se dirigiam à Compostela no 

medievo e os milagres atribuídos ao santo. Neste artigo, fazemos uma breve reflexão acerca 

das hagiografias e posteriormente nos dedicamos uma análise e interpretação dos milagres 

contidos no Liber Sancti Jacobi. 

 

Palavras-chave: Hagiografia, milagres, Santiago de Compostela. 

 

 

 

AS HAGIOGRAFIAS NO OCIDENTE MEDIEVAL 

 

 
Os cristãos do medievo tinham a necessidade intensa de crer em seu Deus, diante do 

medo de uma vida que não se provasse factível da aprovação divina, acreditaram nas 

maravilhas dos milagres e nos exemplos das vidas dos santos, que impulsionavam os 

fenômenos das peregrinações e a devoção para com as mais variadas relíquias, que os 

aproximavam de sua fé. 

Nesse sentido, conforme afirma Gomes (2014), a hagiografia medieval é um texto que 

encerra em si a construção da salvação da alma do cristão, “traduzindo na planificação de 

uma conduta de vida guiada pelo exemplo moral e pela apropriação de virtudes, numa 

verdadeira arquitetura espiritual” Gomes (2014: 34). Dessa forma, os textos hagiográficos são 

norteadores para uma vida coberta pelo véu da ilusão, mas exemplar, no sentido da  perfeição 

da Cristandade e na personificação dos santos. Mas, sobretudo, esses documentos constituem- 

se em fontes de amplas investigações. 

Como salienta Almeida (2014), os cristãos do medievo, empenharam-se para que os 

textos hagiográficos incorporassem a memória comum e nesse interim as hagiografias podem 

ser incluídas na reflexão de uma memória histórica, isto, pois, agem como veiculadores de 

percepções históricas da realidade em que foram concebidas. 

 
 

Na Idade Média, o texto hagiográfico vicejava como uma escrita privilegiada 

e mesmo necessária, pois encerrava não apenas a história de um santo e a 

memória da “aliança” que se entendia constitutiva da unidade cristã, mas 

muitas vezes a história de um mosteiro, de uma diocese, de uma família, de 

uma região, de um conflito, de um pacto de paz, etc. As modalidades de 

legendas de santos eram muitas. [...] A narrativa de seu exemplo constituía 

uma arma veemente em favor do arrependimento de grandes e pequenos. 

(ALMEIDA, 2014: 98). 

 

 

Daí, a amplitude de possibilidades a serem verificadas nessas narrativas, os milagres 
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narrados no Liber Miraculorum ou Livro II do Liber Sancti Jacobi, são instrumentos de 

fundamental importância para se entender a memória reunida em torno do mito apostólico 

jacobeu na Galiza. Entendemos que a partir da tradição dos milagres, possamos ampliar as 

razões que possibilitaram afirmação da presença das relíquias jacobeias em Santiago de 

Compostela e a primazia da Sé apostólica em Hispania. 

Os milagres segundo Agostinho (2014), são em si obras que Deus se dignifica a dar  

em razão de suas promessas feitas aos mais piedosos, para aumentar ainda mais a fé destes. 

Ao fazer um breve histórico das ações milagrosas de Deus na tradição do Antigo Testamento, 

Santo Agostinho afirma que, 

 
 

Tais milagres e tantos outros que seria demasiado longo relembrar não 

tiveram outro objetivo senão estabelecer o culto ao verdadeiro Deus e proibir 

o tributado às falsas divindades. Mas operavam-se pela simplicidade da fé, 

pela confiança da piedade, não por sortilégios, por encantamentos de arte 

sacrílega de criminosa curiosidade, chamada, ora magia, ora por nome mais 

detestável, goecia, ou por nome menos odioso teurgia. (LIVRO X, CAP IX, 

2014: 489). 

 
 

Em uma época caracterizada como a Idade da Fé, acredita-se, nas forças sobrenaturais. 

Estas estiveram constantemente intervindas na vida humana, seja na entidade de Deus, ou 

caracterizada nos seres fantásticos como as fadas. É a partir dessa dicotomia entre um 

maravilhoso cristão e outro pagão que S. Agostinho delimita com tanto vigor a goecia 

associada à magia e a teurgia, “uma arte conciliadora dos anjos e dos deuses” 
59

, mas em si 

uma prática pagã, atribuindo a real valor de Deus nas práticas milagrosas. Já advertia o Bispo 

de Hipona: 

 
 

Mas, como se operam, assim, tantos prodígios que ultrapassam todo poder 

humano, que se deve razoavelmente concluir, senão que semelhantes 

predições ou operações maravilhosas, sinal distintivo de força superior, se 

não se relacionam com o culto ao verdadeiro Deus, cujo, amor, segundo a 

confissão e os numerosos testemunhos dos próprios platônicos, é o único 

bem e a única beatitude, não passam de ilusões dos espíritos malignos, 

armadilhas e seduções que a verdadeira piedade deve conjurar? Quanto aos 

milagres, sejam quais forem operados pelos anjos ou por qualquer outro 

modo se destinam a glorificar o culto da religião do verdadeiro Deus quem 

neles e por eles opera. Não demos atenção, por conseguinte, a homens que  

ao Deus invisível recusam a faculdade de operar milagres visíveis, pois, 

segundo eles mesmos, é o autor do mundo, cuja visibilidade não poderiam 
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negar. (AGOSTINHO, LIVRO X, CAP. XIII, 2014: 497). 

 

 

Segundo Vauchez (2002), a transformação do olhar do historiador para com as 

narrativas religiosas enquanto fonte histórica veio com Marc Bloch em sua obra, os Reis 

Taumaturgos
60

. 

 

Marc Bloch, de fato, não perguntava se os milagres da Idade Média eram 

objetivamente verdadeiros, mas, partindo da fé no milagre como um dado 

concreto procurou explicar o lugar que ela havia ocupado nos espíritos e as 

implicações que poderia ter tido no campo religioso e político. (VAUCHEZ, 

2002: 192). 

 

 

Por outro lado, a atenção que estas narrativas passaram a receber não se deu de 

imediato, após, o lançamento da obra de um dos fundadores dos Annales, esta foi uma 

barreira que foi transposta aos poucos, e que necessita de todo um cuidado em seu manuseio 

como objeto de construção do conhecimento histórico. 

 

 
O MILAGRE NA CRISTANDADE MEDIEVAL 

 

 

Um dos primeiros instrumentos de divulgação dos milagres é a Bíblia. Este livro 

alimentou sem dúvidas a maior parte das criações intelectuais da Idade Média. O Antigo 

Testamento é saturado de exemplos que traduzem as intervenções de Deus em favor de seus 

fieis, tais como, no livro de Êxodo, quando Deus atua nos prodígios de Moisés na dura 

travessia dos hebreus saídos do Egito, rumo a Terra Prometida. 

O Novo Testamento tem um papel ainda mais preponderante, Jesus é por excelência o 

modelo que todos os santos tentaram evocar. Estabelecido como o mediador entre o homem 

mortal e a bem aventurança divina, Jesus Cristo operou maravilhas, e não apenas o seu modo 

de vida ascético influenciou a espiritualidade, mas seus milagres foram fontes para as 

narrativas das vidas dos santos. 

 
 

Jesus foi de fato o modelo que todos os santos tentaram imitar e suas curas 

milagrosas marcaram igualmente os hagiógrafos medievais, muitos dos 

quais atribuíram a seus heróis as mesmas curas que são descritas nos 
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Evangelhos, assim, como as modalidades de sua realização, quer dizer, o 

toque dos doentes e a imposição das mãos. Estes autores não deixaram de 

salientar o fato dos milagres do Salvador apresentarem-se sempre como 

resposta a um ato de fé – esta fé que “move montanhas”, ao mesmo tempo 

em que é comparada a um grão de mostarda – materializada por uma palavra 

ou prece insistentemente endereçada a Deus. (VAUCHEZ, 2002: 199). 

 

 

A imagética do milagre que prevaleceu na Idade Média foi estabelecida nos 

primórdios do cristianismo enquanto religião oficial do Império Romano. Santo Agostinho 

postulava que não havia distinção entre o milagre e a natureza, “para ele, todos os fatos da 

natureza são igualmente surpreendentes e assombrosos, mas o homem acostumou-se tanto 

com eles que não sabe mais vê-los desta forma” 
61

. Através dos milagres, Deus demonstrava a 

sua onipotência. 

Essa concepção ganhou novos contornos com Gregório Magno no século VI, para este 

a noção de lei natural desaparece, o milagre atua como sinal divino e institui-se como lição ou 

aviso. Os milagres servem para edificar no cristão na doutrina crista e na Igreja. “Gregório 

pensa que em um mundo sem dúvida condenado a desaparecer em breve, é essencial que o 

homem esteja atento aos sinais anunciadores da catástrofe final”. Vauchez (2002: 200). Sinais 

divinos naturais, os norteadores dos modelos de cristãos, os milagres foram se   sedimentando 

como um dos pilares da vida religiosa no medievo. Embora, para a Igreja, a tarefa de situar o 

miraculoso cristão do folclore pagão. 

[...] os clérigos procuraram, sobretudo substituir o miraculoso pagão pelo 

miraculoso cristão, situando-o no mesmo nível de realismo e eficácia. As 

relíquias que, mesmo reduzidas a minúsculos fragmentos, conservavam  

todas as prerrogativas dos corpos santos, foram os principais instrumentos 

desta pastoral elementar. (VAUCHEZ, 2002: 201). 

 

 

Dessa forma, as relíquias tornavam-se os principais receptáculos irradiadores dos 

milagres, esta política, desviou as tradições pagãs que associavam as curas e os desejos 

atendidos à fontes ou outros elementos da natureza como mediadores dos milagres. Isto, pois, 

os fieis partiam em busca dos milagres, não para a salvação de sua alma, mas em si, para o 

livramento de um mal físico. As doenças seriam fruto de forças do mal que se instalava na 

vida do cristão em razão de uma transgressão, assim, o milagre se instituía em uma ação 

divina que expulsava este mal. 
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Contudo, o milagre enquanto pilar da cristandade foi sendo institucionalizado e suas 

atribuições cada vez mais restringidas. Em fins do século XI, os clérigos se dedicaram a 

buscar uma explicação racional para os aspectos extraordinários dos milagres, o  

extraordinário como os monstros e cataclismas foram dissociados, e os milagres passaram a 

ser caracterizados pela dimensão religiosa. Entretanto, mesmo as mudanças das concepções 

dos milagres no medievo, a fé popular apresentou poucas mudanças, assim, os milagres foram 

se diversificando em diversas formas, através de milagres sacramentais, espirituais e místicos. 

 

 
OS MILAGRES DE SÃO TIAGO 

 

 
 

O Liber Miraculorum ou Livro II do Liber Sancti é a parte mais conhecida do códice. É a 

síntese da memória social que recolhe a tradição oral em torno do mito compostelano. Geary 

(2002), atenta para a amplitude dos sentidos de memória no medievo que: 

 
 

[...] englobava toda a comemoração ritual dos defuntos: procissões 

funerárias, aniversários dos mortos, celebração litúrgica dos mortos, fossem 

eles mortos comuns ou mortos “muito especiais”, quer dizer os santos. 

(GEARY, 2002: 167). 

 

Mas como afirma Ricoeur (2007: 109), o vinculo original do passado ao que parece 

reside na memória. Nesta perspectiva, “a memória é passado, e esse passado é o das minhas 

impressões”. E é com a narrativa que as lembranças plurais podem ser encerradas em uma 

memória singular. 

É na memória que Deus é primeiramente buscado, para Agostinho essa busca se dá na 

meditação da memória, mesmo que não se consiga distinguir Deus em nenhuma imagem, Ele 

estará inserido na consciência. S. Agostinho com a sua metáfora de palácio da memória, 

proporcionou aos cristãos medievais uma maior profundidade ao simbolismo da memória, 

 
 

Eis-me nos campos da minha memória, nos seus antros e cavernas sem 

número, repletas, ao infinito, de toda espécie de coisas que lá estão gravadas, 

ou por imagens, como os corpos, ou por si mesmas, com as ciências e as 

artes, ou então por não sei que noções e sinais, como os movimentos da 

alma, os quais, ainda quando não agitam, enraízam na memória, posto que 

esteja na memória tudo o que está na alma. (AGOSTINHO, LIVRO X, 

CAP17, 2014, p. 256). 
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Para Le Goff (1990), a memória no medievo ocidental, era em suma escatológica, e 

negava a experiência temporal e a história, o cristão é continuamente chamado a viver na 

memória dos passos de Cristo. Nesse sentido, fundamentados na tradição agostiniana do olhar 

interior, na eterna busca por Deus na consciência, a memória cristã do medievo se manifestará 

essencialmente na comemoração de Jesus em conjunto com outros mortos ilustres - ou não em 

razão, do costume das orações pelos mortos -, como os santos e os mártires. 

 
 

Com o santo, a devoção cristalizava-se em torno do milagre. Os ex-voto, que 

prometiam ou dispensavam reconhecimento em vista de um milagre ou 

depois de sua realização, conhecidos do mundo antigo, estiveram em grande 

voga na Idade Média e conservavam a memória dos milagres. (LE GOFF, 

1990: 449). 

 

 

No que se refere à coletânea dos 22 milagres do Livro II do Liber Sancti Jacobi, o 

narrador em seu prólogo salienta que os milagres foram recolhidos em diferentes partes da 

Europa. Não se pode afirmar, que a construção da narrativa se deu de fato através dessa 

tradição oral, mas que os mesmos fazem parte de uma memória de milagres encontrada em 

outras hagiografias, ou códices dedicados a tratar da temática jacobeia. 

Segundo Silva (2008), o pesquisador Ramírez Pascual traduziu e publicou um códice 

com milagres atribuídos a São Tiago, sendo que entre os nove milagres presentes na narrativa, 

seis estão presentes no códice compostelano
62

. Mas o próprio Ramírez Pascual sugere que o 

LSJ II, foi composto com base em uma tradição oral, transmitida pelos peregrinos, devotos do 

Santo. No entanto como afirma o autor do prólogo do Liber Sancti Jacobi: 

 
 

Al recorrer tierras extranjeras, concí algunos de estos milagros en Galicia, 

otros en Francia, otros en Alemania, otors en Italia, otors en Hungría, otros 

en la Dacia, algunos también más allá de los tres mares, diversamente 

escritos, como es natural, en los diversos luagres; otros los aprendí en tierras 

bárbaras, donde el santo apóstol tuvo a bien obraslos, al contármelo quienes 

los vieron u oyeron; algunos los he visto com mis próprios ojos. (LSJ II, 

Prólogo apud SILVA, 2008: 103). 

 

 

Eis aqui uma prerrogativa universal em relação aos milagres do Liber Sancti Jacobi, as 
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 O códice em questão vem a ser a narrativa intitulada, Os Milagros de peregrinos a Santiago, que estão 

recolhidos na Catedral de Santo Domingo de La Calzada. 
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personagens são originadas dos mais diversos lugares europeus, França, Grécia, Inglaterra, 

Itália e dos reinos hispânicos. Outro fator relevante a ser destacado diz respeito à 

contemporaneidade da maioria dos milagres em relação à coletânea. Dos vinte e dois  

milagres, doze se passaram no século XII, outros oito milagres se situam no século XI, um 

destes não tem uma data explícita e o segundo milagre precisamente, tem a sua escrita 

anacronicamente atribuída ao século IX. 

Dos vinte dois milagres, dezoito teriam sido de escrita do Papa Calixto II, dois deles, o 

décimo sexto e o décimo sétimo tem a sua autoria atribuída a S. Anselmo (1033 – 1109), o 

quarto milagre tem seu registro atribuído a certo cônego Humberto da igreja de Santa 

Madalena Bensaçom. O segundo milagre, tem sua autoria atribuída anacronicamente a Beda,  

o Venerável que viveu no século VIII, e a narrativa do milagre se reporta ao tempo de 

Teodomiro de Iria Flávia, bispo do período da revelatio entre os anos 830 – 840. 

Nas narrativas dos vinte e dois milagres é possível notar a preocupação dos autores  

que fizeram a coletânea em situar os milagres nas peregrinações rumo à Compostela. Dentre 

os milagres, quatro ocorrem com peregrinos que estão ou em direção ou retornando de 

Jerusalém (milagres: sétimo, oitavo, nono e décimo). Segundo Maleval (2005), a presença 

desses milagres no códice, confirma a tese de que nos séculos XI e XII, os destinos de 

peregrinação eram Santiago de Compostela e Jerusalém, sendo os números de romeiros em 

direção a Roma reduzido. 

O primeiro milagre situa-se no século XI, afirma a tradição de São Tiago como sendo  

o primeiro apóstolo a ser martirizado: 

 
 

O bem-aventurado São Tiago Apóstolo que, no fervor da fidelidade, foi o 

primeiro entre os apóstolos a suportar a dor do martírio, afadigou-se para 

extirpar pela raiz, com inumeráveis provas milagrosas, a aspereza dos povos, 

que regou com a doutrina de sua santa pregação. E ele que, no desterro desta 

vida material, foi com a ajuda divina autor de tantos milagres, agora depois 

de haver enxugado o suor de seu trabalho com o pano da recompensa da 

felicidade, eterna derrama abundantemente as manifestações de sua virtude 

sobre aqueles que deixam de rogar-lhe, fazendo-lhe urgentes petições. 

(LIBER SANCTI JACOBI, LIVRO II, CAP. I, apud MALEVAL, 2005: 99) 

 

 

Trata-se da soltura de um grupo de vinte homens que São Tiago teria libertado do 

cativeiro dos moabitas. Nesse interim, São Tiago volta do além, para guiar os prisioneiros até 

as portas da cidade. Tiago assim transita entre o “aqui” e o “Além”, o santo assim, “desce” do 

Paraíso, em favor daqueles que clamam por sua interseção no momento em que estão sendo 
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afligidos por um mal. Le Goff (2002), situa os três terrenos deste “Além”: o primeiro deles, o 

Paraíso, lugar para o qual os cristãos pretender passar a eternidade ao alcançarem a salvação. 

No entanto, como assinala Le Goff (2002: 21): 

 
 

[...] o cristianismo professa a ressurreição dos corpos, cujo modelo e garantia 

é a ressurreição de Jesus após a sua morte terrestre na cruz. O destino da 

humanidade ressuscitada não depende apenas da vontade de Deus todo- 

poderoso, pois este respeita regras que fixou, fazendo a situação dos homens 

e mulheres no Além depender de como se comportaram durante a sua vida 

terrena. 

 

 

Dessa forma, Tiago, surgiria como “ressuscitado” no “aqui”, ao transitar entre os fieis 

e abrir as portas da cidade para conceder liberdade aos prisioneiros que clamam por sua 

intercessão. Tiago vai transitar entre o “aqui” e o “Além” em outros milagres, no quarto 

milagre, um grupo de cavaleiros que sai em peregrinação a Santiago de Compostela, dos trinta 

homens, um apenas não faz um trato de fidelidade. No caminho, um destes cavaleiros cai 

doente e aquele que não fez o trato é o único a ficar com o moribundo cavaleiro, que não 

resiste e morre. 

Diante disto o vivo, muito assustado por causa da solidão do lugar, a 

escuridão da noite, a presença do morto e o horror da bárbara gente dos 

bascos ímpios que havia próxima aos portos, teve grande medo. Como nem 

em si mesmo e nem em homem algum achava auxílio, dirigindo-se  ao 

Senhor em seu pensamento, pediu proteção a São Tiago com suplicante 

coração, e o Senhor, fonte de piedade, que não abandona aos que nele 

esperam, se dignou visitar o desamparado por meio de seu Apóstolo. 

Efetivamente, São Tiago como soldado a cavalo se apresentou em meio à  

sua angustia. E lhe disse: “Que fazes aqui, irmão?” “Senhor”, respondeu ele, 

“antes de tudo desejo enterrar este companheiro, mas não tenho meio de 

enterrá-lo neste deserto”. Então o Apóstolo lhe replicou: “Traze-me aqui  

esse defunto e monta no cavalo atrás de mim até que cheguemos ao lugar da 

sepultura”. E assim se fez. O Apóstolo tomou diligente ao morto em seus 

braços diante de si e fez o vivo montar na garupa do cavalo. Maravilhoso 

poder de Deus, maravilhosa clemência de Cristo, maravilhoso auxílio de São 

Tiago! Percorrida naquela noite a distância de doze dias de caminho, antes 

de sair o sol, a menos de uma milha de sua catedral, no Monte do Gozo
63

, o 

Apóstolo desceu do cavalo aos que havia trazido e mandou ao vivo que 

chamasse os cônegos da dita basílica para dar sepultura ao peregrino de São 

Tiago. (LIBER SANCTI JACOBI, LIVRO II, CAP. IV, apud MALEVAL, 

2005: 113). 
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 Mons Gaudi se localiza a 5 km a Leste de Santiago de Compostela, através desse monte, os peregrinos que 

vem pelo caminho Francês podem avistar a cidade e as torres da catedral compostelana. 
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Ao retornar de Santiago, o cavaleiro encontra os companheiros no caminho e lhes fala 

do desagrado de São Tiago, com a atitude dos mesmos. Tiago havia por meio do cavaleiro  

que auxiliara que os seus pares penitenciassem e sob a orientação do bispo de Leão, após a 

conclusão da penitencia, partem em peregrinação ao santo sepulcro jacobeu. (MALEVAL, 

2005: 33). 

Tiago continua com suas aparições entre o “aqui” e o “Além”, ainda nos milagres 

sexto, sétimo, oitavo, décimo quinto, vigésimo, vigésimo primeiro e vigésimo segundo. 

Nestes milagres, continua a atender os peregrinos no caminho à Santiago de Compostela, 

reprimindo aqueles que atuam dificultando a peregrinação. No milagre sexto, temos, por 

exemplo, a lição dada a um hoteleiro desonesto. Na narrativa, acompanhamos a dura ascese  

de um cavaleiro poitevino e sua família que partem rumo à Santiago de Compostela fugindo 

da peste. No caminho a mulher do cavaleiro falece e o estalajadeiro na hospedaria em que 

estava ele e sua família, espolia seus bens, inclusive a égua que proporcionaria ao cavaleiro e 

seus dois filhos alcançarem o sepulcro compostelano. Partindo a pé com as crianças, o 

cavaleiro encontra com um senhor que lhe empresta um asno, este senhor vem a ser Santiago 

que revela ao cavaleiro sua identidade em Santiago de Compostela. O santo Apóstolo 

empresta mais uma vez a montaria para o cavaleiro e sua família e anuncia a este a terrível 

morte do estalajadeiro desonesto. Nessa perspectiva, a narrativa faz o papel de alertar os 

perigos da peregrinação quanto aos donos das hospedarias que agiam de má com os 

peregrinos. 

 
 

Assim, pois, neste milagre se demonstra claramente que todos os hoteleiros 

perversos se condenam à morte eterna por apropriarem-se desonestamente 

dos bens de hospedes vivos ou defuntos. Deve-se, pois, oferecer esmolas às 

igrejas e aos pobres de Cristo em sufrágio dos mortos. (LIBER SANCTI 

JACOBI, LIVRO II, CAP. VI, apud MALEVAL, 2005: 123). 

 

 

O sétimo milagre, é o primeiro a relacionar a peregrinação de Santiago de Compostela 

e a Terra Santa. Neste milagre um marinheiro de nome Frisono, - em meio a um embate entre 

cristãos e sarracenos, comandados por certo Avito – cai ao mar com sua armadura e escudo, e 

invoca o auxilio de São Tiago. O Apóstolo vem mais uma vez do “Além” em auxilio dos que 

nele esperam, denominado pela narrativa como cavaleiro de Cristo. Ao salvar Frisono e os 

outros cristãos que seguiam na peregrinação á Jerusalém, a atuação do cavaleiro que atua ao 

lado dos cristãos ante os muçulmanos se faz presente. Tiago, alerta a Avito que se o mesmo 

não deixar a nave dos cristãos, entregará ao sarraceno e seus irmãos para o poder do mar. 



175 

 

 

 

Avito pergunta ao Santo se ele é o deus do mar, ao que o Apóstolo responde prontamente que 

não o é, mas é um servo do Deus do mar. Entendemos que aqui, embora não se faça presente  

à denominação cavaleiro matamouros, Tiago esteja atuando como se o fosse. 

O oitavo milagre é diretamente influenciado por um milagre de Cristo, já que Tiago 

anda sob as águas e mais uma vez S. Tiago intervém em favor dos peregrinos que se 

encaminham a Jerusalém, e que por intempéries do mar caem de suas embarcações e invocam 

o auxilio do Apóstolo. Nessa narrativa, Tiago aparece como apóstolo e ordena ao mar que se 

acalme, “não temais, filhinhos meus”, brada o santo, que devolve a todos aqueles que caíram 

ao mar, secos para a nave. 

O próximo milagre que deixa implícito, o transito de São Tiago do Paraíso para o 

plano terreno é o décimo quinto. Conforme a narrativa, por volta do ano de 1110, duas  

facções de cidades inimigas italianas entram em combate, a vencedora sai no encalço do outro 

grupo, dentre os derrotados um cavaleiro, que empreendia a peregrinação à Santiago de 

Compostela, já sem forças invoca o auxilio de São Tiago, que surge entre o cavaleiro e seus 

inimigos com um escudo e interpele a ação dos inimigos do fiel, atrasando-os e facilitando a 

fuga do cavaleiro. No pagamento de sua promessa o italiano faz e peregrinação e apresenta-se 

com seu cavalo – mesmo com a proibição dos guardas da basílica – diante das portas do altar. 

Aqui mais uma vez, São Tiago atua como um cavaleiro, tendo em vista a presença do escudo, 

no entanto, sem o embate contra os muçulmanos, que é a principal intervenção do cavaleiro 

matamouros. (LIBER SANCTI JACOBI, LIVRO II, apud MALEVAL, 2005: 144 – 145). 

A apresentação de São Tiago sofreu alterações, desde a revelatio no século IX, 

incialmente apresentado como um pescador, em uma clara alusão à metáfora do pescador de 

almas, Tiago foi posteriormente caracterizado como os peregrinos que rumam à Compostela. 

A caracterização de Tiago enquanto cavaleiro de Cristo apareceu pela primeira vez, na 

Crônica Silense do século XII. No decorrer dos séculos XII e XIII, outras referencias surgem 

sobre São Tiago, tendo o santo caracterizado em sua versão cavalheiresca. Dentre estas estão, 

o Chronicon Mundi de Lucas de Tuy e a História Gótica de Rodrigo Ximenes de Rada. 

Segundo Rui (2012), estas narrativas são algumas das referencias para a elaboração da 

Primera Crónica General de España, “a crônica elaborada sob a orientação de Alfonso X já 

tem definida e concretizada a caracterização de São Tiago como guerreiro. Nela não se faz 

referencia a São Tiago como peregrino, conforme descrito no Liber Sancti Jacobi”. (RUI, 

2012, 114). Na Primera Crónica General de España, Tiago se identifica como cavaleiro a 

serviço de Cristo. 
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Estiano, tu tines por escárnio porque los romeros me llamam caullero, et dize 

que lo non so, et por eso uin agora a ti a mostrarteme por que nunqua iamas 

dubdes que yo non so cauallero de Cristo et ayudador de los cristianos contra 

los morros. (PRIMERA CRÓNICA, 1995: 487 apud RUI, 2012: 114). 

 

 

Esta passagem descreve a aparição em sonho que São Tiago, faz a um Bispo que 

repreende aqueles que o veneram como cavaleiro de Cristo, quando os apóstolos eram os 

pescadores de almas. Dentre os milagres descritos no Liber Sancti Jacobi, há um milagre com 

semelhante enredo, o que denota que dentre as narrativas referenciais para a Primera Crónica 

General de España, se encontra o Códex Calixtinus. 

No décimo nono milagre, certo Bispo grego de nome Estevão, deixou sua morada e 

seguiu para Compostela, não desejando mais voltar, na basílica compostelana os clérigos 

consentem que o bispo se junte a eles na basílica, para levar em frente ao altar uma vida 

celibatária. Entretanto, certo dia, quando os aldeões que participavam de uma festa em louvor 

a São Tiago, exaltados  adentraram  a basílica e  declamaram:  “  -  São Tiago,  bom cavaleiro, 

livra-nos dos males presentes e futuros”. O Bispo os repreende: “Aldeões burros, a São Tiago 

deveis chama-lo pescador e cavaleiro”. 

 
 

Mas na noite do mesmo dia em que o santo varão havia recordado isto de  

São Tiago, este se lhe apareceu vestido de alvíssimas roupas e portando 

armas que sobrepujavam em brilho aos raios do sol, como um perfeito 

cavaleiro e, além do mais, com duas chaves nas mãos. E havendo-lhe 

chamado três vezes, lhe falou assim: Estêvão, servo de Deus, que mandaste 

que não me chamassem cavaleiro, senão pescador; por isso apareço a ti nesta 

forma, para que não duvides mais de que milito a serviço de Deus e sou seu 

campeão e na luta contra os sarracenos precedo aos cristãos e saio vencedor 

por eles. Tenho conseguido do Senhor ser protetor e auxiliador de todos os 

que me amam e me invocam de todos os corações. (LIBER SANCTI 

JACOBI, CAP XIX, apud MALEVAL, 2005: 169). 

 

 

Com efeito, a maravilha feita por S. Tiago, foi com as chaves em mão, no dia seguinte 

ao sonho do Bispo Estevão, abrir as portas de Coimbra e devolvê-la aos cristãos. E mais tarde 

ficou comprovado ao bispo que no dia apontado por São Tiago (09 de julho de 1064) a dita 

cidade foi conquistada por Fernando I de Castela e suas tropas, das mãos dos muçulmanos. 

De fundamental relevância ao se tratar sobre os milagres, situam-se as maravilhas ou 

mirabilia. O miraculoso cristão foi ao longo da Idade Média passando por transformações, 
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fruto do objetivo de se distanciar do miraculoso pagão. Era vasta a dimensão de atributos que 

poderiam ser considerados maravilhosos. Dessa forma, algo que um crente concebia como um 

milagre por ordem de forças transcendentes, também poderia ser confundido por obra de Satã, 

afinal, ele “era capaz de produzir mágica estritamente a partir de seu domínio (como por 

vínculos terrenos com feiticeiros e todos os humanos a seu serviço, além dos membros de sua 

numerosa tropa de demônios)”. (LE GOFF, 2002: 105). 

Conforme os postulados de Le Goff (2010), uma dentre as características do 

maravilhoso é o fato de ser produzido por forças sobrenaturais e inumeráveis. No maravilhoso 

cristão há apenas um autor e este é Deus, no entanto, os milagres só podem ser realizados 

através de seus intermediários, os santos. Daí, o encerramento em uníssono nas narrativas de 

milagres: “Isto foi realizado pelo Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Seja, pois, para o 

Supremo Rei a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Assim seja.”. (LIBER SANCTI 

JACOBI, CAP. I, apud MALEVAL, 2005: 101). 

A preocupação em destruir e resistir ao maravilhoso, pelo cristianismo, passa por 

mudanças e nos séculos XII e XIII, há uma emergência do maravilhoso na cultura dos doutos. 

Segundo Le Goff (2010: 18), o que pode explicar tal transição é o “facto de que a Igreja já  

não tem razão, como de facto tinha na alta Idade Média, para levantar barreiras contra o 

maravilhoso. Ele é agora perigoso, a ponto de Igreja poder já domesticá-lo, recuperá-lo”. O 

cristianismo passa a utilizar o maravilhoso, tornando-o obediente a Deus e aos santos. 

 
 

O maravilhoso atinge os homens por vias variadas, oral, escrita ou figurada, 

conforme vias elas próprias maravilhosas. Uma das mais usuais e 

significativas é a do sonho, visão da aparição. [...] Enfim, a literatura 

hagiográfica, tão abundante e tão divulgada, enriquece as vidas de santos – 

que não são sempre os intermediários de Deus na realização dos milagres – 

com episódios maravilhosos pelos quais se manifesta o poder que lhes fora 

concedido por Deus. (LE GOFF, 2002: 114 – 115). 

 

 

Dessa forma, Tiago se apresenta de forma maravilhosa, em suas diversas aparições, 

seja fisicamente ou em sonhos, realiza curas através do toque das conchas símbolos dos 

peregrinos de Santiago de Compostela (milagres nono e décimo segundo), intervém na 

ressureição mortos, como fez Jesus com Lázaro e enfrentou demônios para salvar da perdição 

aqueles que o invocam. 

Como se pode notar, os milagres de São Tiago não apresentavam grandes diferenças 

de outras hagiografias medievais. E se o maravilhoso doméstico surge através dos atos 
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miraculosos de São Tiago, uma das outras faces das mirabilia também surgem na narrativa, o 

Diabo. 

“A encarnação do mal, oponente das forças celestes, tentador do justo é onipresente e  

o seu terrível poder se faz sentir em todos os aspectos da vida”. (BASCHET, 2002: 319). No 

Liber Miraculorum, o Diabo tem importante participação no décimo sétimo milagre, que tem 

seu conteúdo recorrente em outros textos, como em um dos poemas de Guaiferio de 

Benevento, abade de Salermo. 

A narrativa fala de um peregrino que amava fervorosamente São Tiago, solteiro, vivia 

apenas com a mãe, levava uma vida casta. Mas, certo dia é vencido pelos prazeres da carne e 

se deita com uma jovem. Na manhã seguinte, o rapaz se prepara para a peregrinação em 

direção à Santiago de Compostela. O jovem caminhava com um amigo de longa data, sem 

quaisquer percalços, 

 
 

Mas o diabo, invejando a pacífica e boa companhia, se aproximou 

disfarçadome  figura  humana,  de  aparência  honesta,  ao  jovem  que  havia 

fornicado em sua terra e lhe disse: “Sabes quem sou?” “Não”, respondeu  

este. E acrescentou o demônio: “Sou o apóstolo São Tiago a quem desde 

muito tempo costumas visitar e honrar todos os anos com suas oferendas. 

Tens de saber que estava muito contente contigo, por que esperava 

certamente muito bem de ti. Mas faz pouco, antes de sair de tua casa, 

fornicaste com mulher, e desde então não se arrependeste disso e nem 

quiseste confessá-lo. E assim te puseste a caminho com teu pecado, como se 

tua peregrinação fosse agradável a Deus e a mim. Não é assim que deve ser. 

Pois todo o que por meu amor quer peregrinar, deve contar antes seus 

pecados em uma humilde confissão e logo penitenciar-se deles peregrinando. 

E quem agir de outro modo, a peregrinação será mal vista”. (LIBER  

SANCTI JACOBI, CAP. XVII, apud MALEVAL, 2005: 155) 

 

 

O desenvolvimento da narrativa segue dramático, o jovem consumido pela culpa do 

pecado, segue uma grave orientação do diabo disfarçado de São Tiago: “Se deseja limpar-te 

de tua culpa, corta-te em seguida as parte viris com as quais pecaste”. O jovem tem 

consciência que praticando tal conselho não sobreviverá e então será um suicida, mas o 

demônio insiste: “Oh tonto, que pouco sabes da salvação. Se de tal forma morreres, sem 

dúvida sobrepujarás a mim, porque castigando tua culpa será mártir”. (MALEVAL, 2005: 

157). 

Assim, o jovem comete o ato contra si, e de fato não resisti, no entanto, São Tiago o 

devolve a vida e aqui o peregrino pratica a viagem simbólica do “Além”, para o terreno. O 
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jovem relata a sua trajetória no “Além” e como que pela interseção de São Tiago junto a N. 

Senhora é livrado do Inferno e da decisão mariana de devolver-lhe a vida., tornando-se assim, 

um morto, ressuscitado. 

Como afirma Stanford (2003, p. 17), “o Diabo servia como instrumento de controle,  

ou mesmo como um artificio para manter os fieis nos trilhos e teve sua atuação exacerbada e 

institucionalizada pela Igreja, para espalhar o terror”. No caso do peregrino da narrativa, a 

presença do diabo, disfarçado de São Tiago, é fruto do que Baschet (2002) coloca como o 

diabo e os tormentos da consciência individual: 

 
 

[...] a crença no Diabo é pressão de uma consciência individual 

necessariamente culpável, atormentada e dividida. A consciência cristã 

encontra em si um mal que é preciso repelir, que ela pode em parte atribuir  

às tentações do Diabo e combater como a um inimigo exterior. O Diabo 

atormenta a consciência, mas ao mesmo tempo a ajuda a se constituir no 

interior de um universo dual no qual se opõem o bem e o mal, Deus e Satã, o 

anjo da guarda e o diabo pessoal. (BASCHET, 2002: 328). 

 

Sendo assim, em uma hagiografia que visa transpor a lição de uma vida exemplar, 

nada mais aceitável que a presença do diabo, para transpor a dualidade entre o bem e o mal e 

transpor a exemplaridade da consciência do cristão quando o mesmo está em consonância  

com o que a Igreja propõe. Os servos do diabo saíram em disputa pela consciência de um 

peregrino contra São Tiago no milagre XVI, mas é possível, notar um dos outros papéis que o 

diabo alcança no medievo, que é a personificação do inimigo da Igreja. 

Embora, não seja explicitamente colocada em nenhuma das narrativas de milagres do 

Liber Sancti Jacobi a personificação dos muçulmanos enquanto vilões associados ao Satã é 

possível notar à utilização de Tiago enquanto cavaleiro que luta pelos cristãos contra os 

muçulmanos. Segundo Stanford (2003: 139), é no contexto das cruzadas, que “os  

muçulmanos passaram a ser direta e literalmente relacionados com o Príncipe das Trevas, do 

mesmo modo que Maomé passou a ser visto como o Diabo em pessoa e seus seguidores como 

servos de Satã”. No que se refere à situação da Península Ibérica esse cenário torna-se ainda 

mais circunstancial a caracterização dos muçulmanos enquanto servos do diabo. Nota-se  

então a progressiva mudança da figuração de São Tiago, nas narrativas, como o Liber Sancti 

Jacobi. Isto, pois, “Satã sempre esteve envolvido na questão do poder”. E “sua figura terrível  

e poderosa, unificando contra si todo o panteão cristão, duplicando negativamente as 

instituições, participa da afirmação de uma violência necessária”. (BASCHET, 2002: 328 – 
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329). 

Nesse sentido, os milagres de São Tiago recolhem toda a tradição da Cristandade 

Medieval, para a afirmação e legitimação do santo no território em que este atua. Como 

podemos situar, as ações miraculosas de São Tiago, remontam a um enredo já esperado pelos 

santos nas hagiografias, mas sua atuação se expande ao se observar inclusive a sua 

providencial ação em cada um dos milagres. Entendemos que a escolha da Escola 

Compostelana para transcrever os milagres em uma proximidade temporal às das narrativas,  

se dá em razão do contexto em que a Península Ibérica se inseria e da necessidade dos reinos 

cristãos em se fazerem campeões diante da supremacia muçulmana na região. 

Outro fator preponderante se dá inclusive, pela própria afirmação da basílica 

compostelana, ante as primazias vizinhas, afinal, apenas Roma possuía em seus terrenos as 

relíquias de um apóstolo. A presença dos restos de São Tiago em território galego e com 

tamanha atuação miraculosa, elevava a importância da sé compostelana e sedimentava a 

legitimação  de  São  Tiago  como  evangelizador  do  antigo  reino  visigodo  e,  portanto   da 

Hispania. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A peregrinação jacobeia, o culto as relíquias de São Tiago e o Liber Sancti Jacobi, 

assim como as diversas outras crônicas e narrativas que versam sobre esse fenômeno na Idade 

Média, possibilitam um dimensionamento da realidade a um período de grandes 

transformações, na doutrina cristã e na espiritualidade medieval. 

Conforme afirma Eliade (2008: 339), “qualquer que seja a sua natureza, o mito é 

sempre um precedente e um exemplo, não só em relação às ações – “sagradas ou profanas” – 

do homem, mas também em relação à sua própria condição”. Grosso modo, a atuação do mito 

compostelano no imaginário medieval se institui nessa direção, Tiago como exempla, modelo 

de cristão e ainda mais, como interventor nas ações permeadas pelas mirabilia em favor 

daqueles que percorriam os caminhos em direção à Santiago de Compostela. 

A instituição do mito compostelano, deu-se em razão de uma série de conjunturas, tais 

como a espiritualidade presente no período, o contexto da dominação muçulmana no Ocidente 

medieval, que restringia o acesso a Jerusalém, assim como a presença dos islâmicos em 

território ibérico, que despertava a atenção e admiração europeia para a existência de um 
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sepulcro apostólico nesse território. 

Dessa forma, as circunstancias sociais, culturais e religiosas influenciaram na criação e 

difusão do mito. Segundo Marc Bloch (2001: 58) ao traçar uma comparação entre a tradição 

cristã da Crucificação e Ressurreição, o que importa não é saber se Jesus foi crucificado e 

depois ressuscitou. “O que agora se há de compreender é como é possível que tantos homens 

ao nosso redor creiam na Crucificação e na Ressurreição”. 

Por sua vez, através da leitura dos livros II e III, do Liber Sancti Jacobi, notamos que o 

papel de divulgação que estes livros assimilaram colaborou para a expansão do fenômeno 

compostelano. Dessa forma, fizemos uma viagem bibliográfica a fim de desvendar os 

aspectos do contexto em que o Liber Sancti Jacobi foi escrito e, a saber, como o Imaginário 

desse período foi fundamental para a escrita desses documentos. 

É notável o papel da Sé Compostelana, com a preocupação de trazer à tona outras 

narrativas que se debruçavam sobre o mito jacobeu, para a preparação do Liber Sancti Jacobi. 

Sendo assim, o mito de São Tiago de Compostela que ainda hoje movimenta milhares de 

peregrinos  em  seus  caminhos  milenares,  é  um  fenômeno  que  foi  possível  em  razão dos 

interesses do homem medieval, em vários sentidos, ao peregrino era possibilidade de 

aproximar-se do modelo santo que o próprio Tiago servia como exemplo. Ao clero era a 

possibilidade de enaltecimento da Igreja. Ás monarquias hispânicas um considerável 

instrumento de poder. As cidades que surgiram em vias peregrinatórias em direção à Santiago 

de Compostela os meios de manter o seu comércio. Possibilitou a emergência dos hospitais e 

das hospedarias e influenciou a cultura literária e musical da Península Ibérica. 

 

 
REFERÊNCIAS 

 

Fonte: 
 

LIBER SANCTI JACOBI “CODEX CALIXTINUS”. Tradução e notas de MORALEJO,    A; 

TORRES C; FEO, J. Santiago de Compostela: Xunta de Galícia, 1998. In: MALEVAL, Maria 

do A, T. Maravilhas de São Tiago. Narrativas do Liber Sancti Jacobi (Codex Calixtinus). 

Niterói: Ed.UFF, 2005. (Versão bilíngue Latim-Português) 

Livros e artigos: 
 

AGOSTINHO, Santo. Cidade de Deus Parte I. Tradução de Oscar Paes Leme. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2014. 



182 

 

 

 

  . Confissões. Tradução de J. Oliveira e A. Ambrósio de Pina. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2014. 

ALMEIDA, Néri de Barros. Hagiografia, propaganda e memória histórica: o monasticismo na 

Legenda Aurea de Jacopo de Varazze. In: Revista Território e Fronteiras, Cuiabá, vol. 7, n. 2, 

jul. o dez., 2014 (pp. 94 – 111). Disponível em: 

http://www.ppghis.com/territorios&fronteiras/index.php/v03n02/article/view/348 Acesso em: 

18/10/2015. 

 

BASCHET, Jérôme. Diabo. In: LE GOFF, Jacques; SCHIMITT, Jean-Claude. Dicionário 

Temático do Ocidente Medieval vol. I. Tradução de José Carlos Estêvão. Bauru, SP: EDUSC, 

2002. (319 – 331). 

 

BLOCH, Marc Leopold Benjamin. Apologia da História, ou, O ofício de historiador.  

Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, Ed., 2001. 

 

ELIADE, Mircea. Tratado de história das religiões. Tradução de Fernando Tomaz e Natália 

Nunes. São Paulo: Martins Fontes, 2008.GEARY, Patrick. Memória. In: LE GOFF, Jacques; 

SCHIMITT, Jean-Claude. Dicionário Temático do Ocidente Medieval.  Tradução de Eliana 

Magnani. Bauru, SP: EDUSC, 2002. 

 
GOMES, Saul António. Hagiografia, arte e cultura no Outono da Idade Média. In: Revista 

Diálogos Mediterrânicos, n. 6 – Junho/2014. Disponível em: 

http://www.dialogosmediterranicos.com.br/index.php/RevistaDM/article/view/113/116 

Acesso em: 17/05/2016. 

 
LE GOFF, Jacques. Além. In: LE GOFF, Jacques; SCHIMITT, Jean-Claude. Dicionário 

Temático do Ocidente Medieval Vol. I e Vol. II. Tradução de José Carlos Estevão. Bauru, SP: 

EDUSC, 2002. 

  . História e Memória. Tradução de Bernardo Leitão [et. al.]. Campinas, 

SP: Editora da UNICAMP, 1990. 

  .  O  maravilhoso  e  o  quotidiano  no  ocidente  medieval.    Tradução  de 

http://www.ppghis.com/territorios%26fronteiras/index.php/v03n02/article/view/348
http://www.dialogosmediterranicos.com.br/index.php/RevistaDM/article/view/113/116


183 

 

 

 

António José Pinto. Lisboa, Edições 70, 2010. 

 
MALEVAL, Maria do A, T. Maravilhas de São Tiago. Narrativas do Liber Sancti Jacobi 

(Codex Calixtinus). Niterói: Ed.UFF, 2005. 

 
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François [et.al.]. 

Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007. 

 
RUI, Adaílson José. O culto a São Tiago e a legitimação da Reconquista Espanhola. In: Hist. 

Revista. Goiânia, v. 17, n. 2, pp. 105-120, jul./dez. 2012. 

 
SILVA, Andréia Cristina Lopes Frazão. Reflexões sobre a hagiografia ibérica medieval: um 

estudo comparado do Liber Sancti Jacobi e das Vidas de Santos de Gonzalo de Berceo. 

Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2008. 

STANFORD, Peter. O diabo: uma biografia. Rio de Janeiro: Gryphus, 2003. 
 

VAUCHEZ, André. A espiritualidade na Idade Média ocidental: (séculos VIII a XIII). 

Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1995. 

  . Milagre. In: LE GOFF, Jacques; SCHIMITT,   Jean-Claude. Dicionário 

Temático do Ocidente Medieval vol. II. Traduução de Eliana Magnani. Bauru, SP: EDUSC, 

2002. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

 

RETÓRICA E HAGIOGRAFIA FRANCISCANA: A ATUAÇÃO DA 

ORDEM DOS FRADES MENORES NA CIDADE DE ASSIS (1207-1226) 

 

 

Cristiano Martins de Oliveira
64

 

 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a atuação da Ordem dos Frades 

Menores no século XIII na cidade de Assis, na península itálica; adotamos como objeto de 

pesquisa as características do discurso franciscano no meio urbano. Desta feita, esse estudo 

tem como foco analisar a retórica aplicada à pregação dos Frades Menores, para tanto, 

destacamos a importância da hagiografia na pesquisa acerca do discurso franciscano nos 

centros urbanos de Itália entre os séculos XII e XIII. Temos como aporte documental os  

textos de Tomás de Celano apontado como o primeiro biógrafo a escrever oficialmente sobre 

a vida de São Francisco de Assis e sua ordem, além de fontes franciscanas que nos permitem 

analisar o arcabouço que fundamenta a retórica aplicada ao argumento usado pelas ordens 

mendicantes da baixa Idade Media Ocidental, em especifico as peculiaridades da oratória 

franciscana. 

 

Palavras chave: Hagiografia, Retórica, Discurso. 

 

A CIDADE DE ASSIS NO SÉCULO XIII 

 

 

O crescimento populacional das cidades italianas durante os séculos XII e XIII 

carregou consigo uma série de problemas ligados aos centros urbanos; tais como a violência, 

a fome e as doenças que eram apenas algumas das mazelas enfrentadas por aqueles que se 

dispunham a viver nas urbes. Essa época foi marcada por profundas desigualdades sociais, 

principalmente no que se refere à exploração da mão de obra vinda do campo com o êxodo 

rural; alimentado pela ilusão do camponês de que “o ar da cidade torna livre” (LE GOFF, 

2015: 25). Ainda em se tratando de êxodo rural, Philippe Wolff detalha quê: 

 
[...] a partir de uma época que é possível situar à volta do século XI (mais 

cedo ou mais tarde segundo regiões), iniciou-se um movimento duplo. Uma 

expansão demográfica tão evidente quando incomensurável: houve expansão 

demográfica até quem tivesse negado a sua existência [...] Há pois que falar 

de um êxodo rural: foram as cidades que atraíram os homens, em seguida 

criar-lhes tarefas que aí os ocupassem. (WOLFF, 1986: 69-70). 

 

A cidade de Assis situava-se no ducado de Spoleto província ao norte da península 

itálica e o berço da ordem dos frades menores e terra natal de São Francisco de Assis seu 
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patriarca. Assim como outras cidades italianas, era um espaço da política, da economia, dos 

burgueses, dos senhores, dos bispos do povo; da disputa pelo poder entre os mesmos; um 

microcosmo em pleno desenvolvimento, fervilhante e vivido, foi nesse cenário que as ordens 

medicantes medievais desempenhariam seu trabalho de cunho social. 

Assis carregava traços da subserviência ao modo de vida feudal. Tanto os campos, 

quanto as cidades se encontravam a mercê de oligarquias que tradicionalmente vinham se 

mantendo no poder por conta do vínculo de dependência construído entre o senhor feudal e o 

vassalo, para André Vauchez (1995: 67) “A expansão econômica do Ocidente no século XII 

não teve apenas consequências benéficas. Ao mesmo tempo em que ela arrancava a sociedade 

da estagnação, aumentava a distância que separava ricos e pobres”. 

As relações de poder na Baixa Idade Média italiana, não deixará de existir em um 

primeiro momento a figura do servo; trata-se de um indivíduo que no campo se encontrava 

exposto à exploração e a vida de servidão, sem nenhum tipo de perspectiva, em um segundo 

momento deixa o feudo e se lança a cidade onde se depara com o comércio em ascensão, o 

uso cada vez mais intrínseco do dinheiro, uma combinação de aspectos econômicos que 

alimentava a falsa impressão de liberdade e conquista; incutindo no pensamento do imigrante 

a ideia de “fortuna”, gerando assim, uma busca incessante pelo sucesso que desembocava na 

cidade, entretanto, pouco se via de diferença entre a exploração do campo e a vida de  

citadino; Vauchez enfatiza que: 

 

No próprio seio do campesinato, que formava até então uma massa mais ou 

menos indiferenciada, caracterizada pela precariedade das suas condições de 

existência e pela mediocridade do seu nível de vida, apareceram clivagens 

entre os que dispunham de algum instrumento para o cultivo da terra, os 

lavradores, e os que tinham apenas os braços, os trabalhadores braçais. A 

pobreza, que era considerada antes como um estado de fraqueza  o pobre 

era homem indefeso diante do poderoso , tornou-se antes de tudo uma 

situação econômica deprimida e um sinal de decadência social. (Vauchez, 

1995: 67). 

 

A historicidade por trás da construção dos centros urbanos no medievo tornou-se uma 

seara de estudos que abrangem religião, economia e relações de poder, ou seja, analisar a 

atuação das ordens medicantes não se trata de analisar apenas um fato histórico de forma 

isolada, a trajetória dessas ordens está diretamente ligada ao panorama das cidades italianas 

dos séculos XII e XIII, seus dramas sociais e a religiosidade ali presentes. Na visão de Patrick 

Gilli: 

 
Quando São Francisco de Assis, filho de um rico mercador, renuncia a todas 
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as suas riquezas para viver segundo a pobreza evangélica, ele dá a seus 

companheiros o nome de minores, menores. É certamente uma referência ao 

léxico da fraqueza humana, mas é também uma referência às lutas profundas 

nas cidades entre maiores e minores e, portanto, uma escolha na qual se  

unem a pobreza social e os valores evangélicos. (GILLI, 2010: 329). 

 

Na baixa Idade Média por volta do ano de 1208 foi fundada na Península Itálica a 

Ordem dos Frades Menores, tendo como mentor São Francisco de Assis, em fontes 

Franciscanas consta que: 

 

“faltava-lhe, porém, ainda a clareza quanto ao modo e à forma de concretizar 

o novo caminho, a nova vida. Esses lhe vêm em 1208, na igrejinha da 

Porciúncula, quando ouve o Evangelho do envio apostólico é diz então: isto  

é o que cobiço realizar com todas minhas forças.” Sendo assim, contando 

com a ajuda de seus amigos e seguidores o santo homem inicia seu trabalho 

de evangelização. (2004: 38) 

 

Entretanto, essa nova ordem surgira em um momento de profundas mudanças 

socioculturais e econômicas na Europa, a própria Igreja Católica também passava por um 

processo de reconstrução, as cidades em sua efervescência abarcavam toda essa profusão de 

acontecimentos, junto a isso, a sociedade buscava a organização administrativa desses centros 

urbanos, um processo de ajustamento que se tornara cada vez mais necessária e importante 

para o desenvolvimento das cidades medievais. 

A Igreja sofria graves acusações acerca da conduta do clero e desde o século X vinha 

sendo criticada veementemente por grande parte da sociedade, devido a postura adotada por 

seus sacerdotes; muitos clérigos adotavam um estilo de vida que fugia aos preceitos do 

evangelho, assumiam um perfil senhorial, mais preocupado com a administração das 

propriedades   paroquiais do que com os fiéis, a posse de terras também era um privilégio   da 

Igreja; contudo, a manutenção dessas terras além do cultivo dependia do trabalho braçal de 

agregados. O que tornava a servidão uma prática comum nos domínios clericais, somado a 

isso, o potentado rígido e desnaturado de muitas autoridades religiosas expunha o trabalhador 

a condições degradantes; além desse modelo de relação servil, muitos desses clérigos além de 

déspotas usurparam e dilapidaram o patrimônio da Igreja, o que provocou a descrença em 

relação aos representantes do cristianismo. 

Os aspectos aqui colocados acabaram criando certo desprestígio em relação à Igreja, 

esse desgaste acerca do discurso católico vinha gerando gradativamente desde o século IX um 

afastamento entre a Igreja e os fiéis. São Francisco tinha conhecimento desse fato, seu 

pensamento baseava-se na ideia de uma Igreja que agregava valores familiares e patriarcais, 
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nos quais o povo poderia estar mais próximo de Deus. Sua visão era de uma Igreja física e 

espiritual a guardiã do povo cristão, um lugar de paz que proporcionasse compreender e 

solucionar questões cotidianas como a violência, a usura e a exploração, respostas que seriam 

obtidas por meio do estudo do evangelho. 

A ordem fundada por São Francisco baseava-se nos preceitos do evangelho tinha o 

objetivo de aproximar o povo com os valores cristãos; pondo em prática uma modalidade de 

evangelização que buscava a interação do clérigo com o fiel, em parte esse meio de persuasão 

era a ligação do mundo hermético dos clérigos católicos e a população das cidades, ávida por 

respostas para seus flagelos, restabelecer o vínculo entre a Igreja e o povo era fundamental. 

Esperançosos em seu proposito os frades menores se agarravam ao discurso religioso para 

cumprir sua missão de evangelizar. 

 

TOMÁS DE CELANO E A HAGIOGRAFIA FRANCISCANA 

 

 

A Hagiografia (estudo da biografia dos santos), de Tomás de Celano fornece indícios 

importantes da história das ordens medicante dos Frades Menores liderada por São Francisco, 

as qual elege a cidade e os caminhos que levam a elas como seus lugares de evangelização e 

penitência, a Segunda Vida de São Francisco escrita por Celano é vista como exemplo da 

tradição historiográfica cristã onde constam relatos da vida e dos feitos dos santos católicos. 

Hilário Franco Júnior faz considerações detalhadas acerca do papel da biografia na produção 

historiográfica, porém, salienta quê: “Dentre os gêneros historiográficos, a biografia é talvez o 

mais difícil de ser escrito” (FRANCO JÚNIOR, 1996: 73). Para ele a biografia deve ser uma 

produção  que  prime  pela  eficácia  aplicada  à  metodológica  da  produção historiográfica 

avançando para além de uma narrativa, o teor explicativo deve ser primordial, parafraseando o 

autor “afim de, evitar anacronismos”, Franco Júnior ressalta que esse rigor se baseia no 

cuidado a ser tomado acerca da transferência inconsciente de elemento do biógrafo ao 

biografado. 

Celano relata a história de São Francisco não a partir do homem santo convertido e 

obstinado em sua trajetória como penitente, mas a partir do comerciante de tecidos, filho de 

família burguesa, símbolo do bem sucedido mercado têxtil e da burguesia em ascensão na 

Europa e que contribuía para o com o comércio nas cidades medievais do século XIII, era um 

momento de transição, em que a Baixa Idade Média presencia o declínio do feudalismo, a  

vida senhorial dos castelos já não consegue satisfazer os interesses de seus agregados, a 

sociedade feudal passa a ser substituído pela população que se aglomera em núcleos urbanos 
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formando assim as cidades medievais, dentre elas Assis terra natal de São Francisco. Hilário 

Franco Júnior faz um apontamento que se alinha de forma coerente com a questão do contexto 

histórico, avalia que: 

 
De fato, a verdadeira biografia é o ponto de embricamento de um estudo  

mais geral, sobre o contexto histórico, com outro monográfico, sobre o 

personagem propriamente dito. É o resultado do entrecruzamento da macro 

com a micro história. O encontro do longo tempo geográfico e mental. Com 

o curto tempo de eventos políticos e sociais, com o curtíssimo tempo 

biológico da vida humana. A tentativa de, através do personagem, fazer 

emergir as grandes questões da política, da economia, da sociedade, da 

cultura, da religiosidade, da psicologia do período. (FRANCO, 1996: 73). 

 

A construção do arquétipo do bom cristão inspirou-se nas narrativas sobre a vida dos 

santos; que permeavam o imaginário do cristão no medievo. São homens e mulheres que 

representam a força e o poder da fé, verdadeiros símbolos católicos da crença no sobrenatural. 

Nos escritos de Celano sobre a vida de São Francisco de Assis estão relatos que versam sobre 

a trajetória de um homem que buscou na vida simples de mendicante a sua plenitude espiritual 

e religiosa; uma ideologia existencial representada por uma história permeada de sacrifícios e 

desventuras superados por meio de uma rutilante devoção, segundo o amigo e biografo do 

santo resultado de uma fé incondicional em Deus. 

Trata-se de “um tempo em que a religião e a Igreja conferiam a qualquer realidade sua 

expressão ideológica, um novo quadriculado eclesiástico de dois componentes, um 

transformado, da velha rede paroquial e outro, novo, dos conventos das ordens medicantes, 

nascidos no começo do século XIII, nas cidades e para as cidades, exprimirá essa primeira 

tomada de consciência urbana.” (LE GOFF, 1992: 06). A Igreja por sua vez cumpria o   papel 

de implantar a ideia de que existiam dois planos o espiritual e o físico, criando assim todo um 

simbolismo referente ao ideal da vida eterna, para isso era preciso alcançar a redenção 

resultante da fidelidade aos mandamentos de Deus compilados nas sagradas escrituras, o 

prisma da dogmática católica era pano de fundo na elaboração das pregações dos frades 

menores nas cidades. 

Para tanto, a vida dos santos representada pela hagiografia ressalta o exemplo de 

perseverança e devoção desses homens e mulheres de fé, o que acaba efetivando esse tipo de 

representação como ferramenta eficaz no processo de evangelização proposto pelo 

catolicismo, desta feita, criavam uma relação cada vez mais estreita do ponto de vista dos 

interesses da Igreja e a conduta de seus fiéis a fim de encontrarem a salvação, essa  

combinação favorecia a estruturação e a efetivação do discurso religioso durante a Baixa  

Idade Média. 
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Em 1227, na Itália, após a morte de Francisco, Tomás de Celano apresenta sua 

narrativa sobre a vida desse santo ao Papa Gregório IX. Se tornando o primeiro a oficializar 

uma narrativa sobre a vida de São Francisco de Assis, que descreve o perfil do santo, além de, 

sua trajetória com riqueza de detalhes a dividindo em duas vidas antes e após o apostolado. O 

que chama a atenção nessa hagiografia e a relação entre biografo e biografado, nesse caso 

amigos que viajaram juntos pregando e evangelizando pela região de Espoleto onde também 

está localizada a cidade de Assis terra natal de São Francisco e berço da Ordem dos Frades 

Menores. 

Tomás de Celano em seus escritos descreve a vida do rapaz de família burguesa. Sua 

narrativa esta marcada por dois momentos, em que são contadas as duas vidas do santo antes e 

depois de sua conversão, acentuando a diferença na postura do Francisco comerciante de 

tecidos, que almejava ser um cavaleiro, mas, que a partir de uma revelação espiritual deixa a 

vida de burguês e passa a levar uma vida de medicante seguindo assim sua trajetória como 

religioso e penitente para mais tarde se tornar um dos mais famosos santos católicos 

justamente por sua perseverança, bondade e exemplo de fé que passaria a ser usado ainda  

mais nas pregações e no trabalho de evangelização da ordem franciscana. 

A hagiografia foi escolhida como objeto de análise desse estudo por simbolizar a 

construção do perfil religioso adotado pela cristandade medieval. Tomás de Celano ainda hoje 

é considerado o mais importante biógrafo a escrever sobre a vida de São Francisco de Assis e 

um dos pioneiros dentro da biografia fato este lembrado pela historiografia e pela hagiografia; 

os tradutores das fontes 

 

Ninguém duvida, hoje, que Tomás de Celano tenha sido o primeiro biógrafo 

de São Francisco de Assis, e que seja realmente o autor dessas obras, a ele 

atribuídas. Nem há duvidas sobre o fato de que estes escritos foram feitos, 

“oficialmente”, com a finalidade de fazer a memória e a representação do 

pensamento e dos feitos de São Francisco em verdadeiras e próprias 

composições literárias de gênero hagiográfico cristão, organizado e 

promovendo um culto em correspondência às exigências e à divulgação da 

experiência minorítica e da novidade religiosa da Ordem fundada por São 

Francisco. (TRADUTORES, 2004: 182-183). 

 

Cabe salientar que a comparação entre as duas vidas de São Francisco é um tema 

descrito pela historiografia religiosa e lembrado pela hagiografia, como forma de destacar e 

evidenciar a trajetória de muitos santos que viveram o cotidiano da cidade medieval um 

legendário que reuni os mais diversos contextos e temporalidades. Isso tudo representa um 

ideal de fé que busca por meio da penitência subjugar o corpo elevando seu espirito em nome 

da renovação dos votos com a Igreja. Tomás de Celano em seus escritos destacou a opção de 
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Francisco por um apostolado que o permitisse não abandonar a realidade do mundo profano, 

sendo assim a ordem criada por Francisco e seus amigos ao romperem mesmo que 

parcialmente com a tradição dos mosteiros e da clausura surgem como uma nova forma de 

evangelizar no seio da Igreja Católica, essa ordem tendo como referência o seu fundador opta 

por uma postura inovadora de abertura para o mundo das cidades e caminhos europeus. 

Ainda em se tratando do contexto do século XIII, a representação do ideal religioso 

proposto pelo catolicismo dependia de símbolos que expressassem o primor da sua  

dogmática, nesse sentido era preciso que se usassem arquétipos como o de São Francisco de 

Assis, afim de, deixar explícito que os prodígios de Deus se manifestavam em homens do 

povo, é que a graça poderia ser alcançada por qualquer fiel que seguisse tais exemplos da 

Igreja Católica e seus preceitos, trata-se de figuras que evocavam o poder do cristianismo. 

A busca pelo isolamento penitencial em conventos, claustros e eremíticos, seria uma 

forma de submissão perante Deus, um exercício de perseverança considerado um sacrifício 

necessário por grande parte dos clérigos do medievo; os quais buscavam alcançar a plenitude 

espiritual por meio do domínio da matéria, afim, de serem agraciados com a remissão dos  

seus pecados e dos pecados da humanidade; Tomas de Celano afirma que: 

 

Havia uma cripta perto da cidade, à qual iam com frequência para falar do 

tesouro, o homem de Deus já santificado pelo desejo de ser santo, entrava na 

cripta enquanto o companheiro ficava esperando do lado de fora e, tomado 

pelo novo e singular espirito orava ao pai em solidão”. (TOMAS DE 

CELANO, 1C, 3, 6-7). 

 

Isso evidencia que o isolamento era um momento de preparação que antecipava o trabalho de 

evangelização desempenhado nas cidades e mediações. 

 

RETÓRICA E PREGAÇÃO 

 

 

A Igreja devia ser uma ponte entre o plano físico e o espiritual, ou seja, a salvação do 

fiel pode ser considerada assim uma projeção daquilo que ele supõe existir de fato, baseando- 

se no discurso engendrado pelo catolicismo. A pregação propagada pela Ordem Franciscana 

acentua esses anseios da comunidade católica cada vez mais atuante crescia junto aos centros 

urbanos, em se tratando do discurso religioso o mais importante é levar respostas para os 

dramas sociais e espirituais da população pertencente a essas cidades; segundo a perspectiva 

de Miatello, (2013: 07) “as cidades italianas da Baixa Idade Média eram como um mar 
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bastante piscoso, é que estes centros urbanos estavam repletos de homens a serem  

convertidos, além de existirem questões de cunho social e moral a espera de solução”. 

A pregação se tornaria cada vez mais imprescindível para a ordem franciscana e o seu 

projeto de evangelização. O discurso busca defender os interesses daquele que o emite, desse 

modo, a pregação se tornou uma manifestação da capacidade humana em se especializar nas 

técnicas da comunicação oral, com o intuito de convencer outrem ou determinado grupo de 

indivíduos de que determinada ideia ou proposta são aceitáveis. Sendo assim, a humanidade 

ao longo de sua história desenvolveu meios de persuadir o ouvinte por meio da argumentação, 

para tanto, formulou um conjunto de regras chamado de Retórica do grego  (rhetoriké), 

método que aplicado ao discurso pelo orador o permite seduzir, comover e conquistar o 

auditório por meio da eloquência, contudo as conclusões que o orador tem de seu auditório: 

 
Pode transformar os termos de seu discurso. Vê-se imediatamente, por esses 

exemplos, quão difícil é determinar, com a ajuda de critérios puramente 

materiais, o auditório de quem fala [...] É por essa razão que, matéria de 

retórica, parece-nos preferível definir o auditório como o conjunto daqueles 

que o orador quer influenciar com sua argumentação. Cada orador pensa, de 

uma forma mais ou menos consciente, naqueles que procura persuadir e que 

constituem o auditório ao qual se dirigem seus discursos. (PERELMAN & 

TYTECA, 2005:22). 

 

O poder de envolver e influenciar o auditório usando o recurso da oralidade revela a 

destreza de alguns indivíduos ao se comunicar, isso gera admiração; e essa envolve  os 

presente em determinada formas de discurso que seduz e conquista a confiança dos ouvintes, 

observando uma pessoa ao discursar fica claro a sua intenção de propagar uma ideia;  fazendo 

com que esse auditório se convença da sua relação com o tema proposto, esse convencimento 

seria o sucesso da estratégia formulada pelo orador em maior ou menor grau de complexidade 

e profissionalismo. Para Reale: 

 
O retórico deve conhecer as coisas sobre as quais quer convencer, assim 

como deve conhecer a alma dos ouvintes na qual deve introduzir a  

persuasão. Em suma, a verdadeira arte da retórica deve pressupor os valores 

teóricos e morais, e, em última instância, deve fundar-se sobre ele. (REALE, 

Giovanni, 1992:163). 

 

A espiritualidade acentuada pelo discurso religioso na Idade Média ocidental elencava a 

visão do homem acerca de si próprio partindo da perspectiva de uma vida cristã, levando em 

consideração seu respeito às leis católicas, são aspectos intrínsecos do religioso que se 

propunha a seguir a dogmática da Igreja, essa vida sacramental inspiradora são advento dos 

homens santos como São Francisco, considerados como verdadeiras “réplicas” de Cristo, tal 
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modelo de vida adotado por esses arautos apesar de rígido e martirizante foi escolhido por 

muitos indivíduos durante a Idade Média, sempre exultando a fé, força motriz que movimenta 

a religiosidade disseminando o catolicismo, desta feita, esse é um fenômeno que passeia pelo 

tempo por meio da tradição e dos costumes religiosos impregnados a cultura popular, uma 

demonstração do poder indelével da Igreja Católica. Maria Eurydice levanta o seguinte 

questionamento sobre essa instituição: 

 
Como a Igreja obtinha o consenso social para poder exercer a sua função de 

único ou de principal aparelho de hegemonia? Com as práticas, as 

representações e os discursos que seus intelectuais elaboravam e veiculavam 

por meio de uma extensa rede clerical e paroquial. Entendemos como 

intelectuais os especialistas na produção de bens simbólicos, tanto 

ideológicos, em geral, quanto religiosos, em particular. Não e suficiente que 

os grupos sociais estejam convencidos da legitimidade da dominação, papel 

propriamente dito da ideologia, mas que se comportem também conforme as 

normas sociais que organizam a vida coletiva. Os intelectuais sabem 

expressar simbolicamente as práticas e os interesses dos grupos dominantes, 

mas também expressam simbolicamente a demanda de contralegitimação da 

ordem ‘vigente por parte dos grupos dominados. Há, pois, vários tipos de 

intelectuais. (RIBEIRO, 1997:35). 

 

A ordem dos Frades menores representam esses intelectuais apontados por Ribeiro, no 

texto “A Vida na Idade Média”, são essas ordens que propagam o evangelho pelas cidades e 

fazem com que o discurso religioso ganhe características próprias. O cristão como já foi posto 

antes aqui pauta sua vida em princípios marcados pela religiosidade, sua devoção e  

alimentada pela exaltação ao sagrado; sendo assim; sua vida e permeada pelos símbolos que o 

fazem acreditar de forma veemente nos símbolos nele incutidos pela Igreja que transmite de 

geração em geração sua visão de mundo. Essa transmissão se dá principalmente com a 

oralidade e os ritos sacramentais que operam a partir da linguagem; os cânticos, as homilias, 

as orações sacramentais, os sermões e as pregações, compõem um conjunto operacional de 

argumentos que colocam comunhão fiel e Igreja numa relação intimista. 

 

Considerações finais 

 

 

O propósito dessa pesquisa é analisar a historicidade por trás da atuação das ordens 

mendicantes em Itália, buscamos relacionar o crescimento urbano e o surgimento dessas 

ordens entre os séculos XII e XIII, observamos a estruturação do ideário católico a partir da 

figura dos santos, alinhado a isso contemplamos a formulação do arquétipo e dos símbolos da 

cristandade medieval, desta feita, usamos a Hagiografia como observatório da construção 
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biográfica relacionada aos santos, elegemos Tomás de Celano como aporte, para visualizar 

esse arcabouço. Isto posto, São Francisco de Assis surge nesse trabalho como produto e 

produtor do seu tempo, referencial que permitiu uma melhor compreensão da historiografia 

produzida a partir do contexto vivido por ele e descrito em sua biografia por seu Tomás de 

Celano, desta forma, apontamos o uso da biografia dos santos na elaboração do discurso 

religioso, por fim, destacamos esse elemento é sua eficácia no processo de evangelização 

engendrado pela Igreja Católica representada nesse trabalho pela Ordem dos Frades menores. 
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Resumo: Nesta comunicação faremos um debate historiográfico a respeito das relações de 

patronato e amicitia estabelecidas com Horácio e seus patronos, Mecenas e Augusto, além de 

analisarmos, na obra horaciana, a forma como o autor define essas relações, em que 

destacaremos suas similaridades e diferenças. Para tanto, realizaremos um mapeamento dos 

termos referentes às relações de patronato e amicitia, tais como patronus, cliens, amicus, 

officium, beneficium, meritum e gratia. Nossa hipótese é a de que o poeta estabeleceu uma 

relação de amizade com Mecenas e, por meio deste, aproximou-se de Augusto, construindo 

com o Princeps uma relação de patronato, a qual possibilitou um convívio mais íntimo de 

Horácio no contexto da domus imperial. 

 
 

Palavras-chave: Patronato. Amicitia. Horácio. Augusto. Mecenas. 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

 
 

Na cidade de Venúsia, localizada ao sul da península itálica, nascera Horário, no 

ano de 65 a.C. (Horácio. Sermones. II.1.34-5). Sabemos, pois, que o poeta contemporizou a 

mudança política da República para o Império, sendo, de fato, perceptível em sua poesia a 

imagem dominante de Otávio Augusto. Filho de liberto, Horácio estudou em Roma e Atenas, 

envolveu-se na guerra civil lutando ao lado de Bruto e, após voltar à Roma, tornou-se um dos 

principais poetas da cidade, graças ao patrocínio literário de Mecenas, o qual aproximou-o de 

Augusto. Maiores informações sobre a sua vida são encontradas em seus poemas, em especial 

nas Sátiras ou Sermones, bem como na Vita Horati, escrita por Suetônio (69 – 141 d.C.), à 
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medida que o biografo afirma ter utilizado correspondências pessoais trocadas entre Augusto  

e Horácio. Como afirmam Nisbet (2007, p. 07), Harrison (2007, p. 56) e Gowers (2003, p.  

56), as Sátiras horacianas revelam informações autobiográficas, assim como também há nelas 

a presença de dispositivos retóricos que se transformam, de fato, em representações da prática 

de potestas na domus imperial. 

Desse modo, a persona construída nos poemas apresenta a sua posição na domus 

como sendo ex-mitilar, cavaleiro romano e escriba do tesouro (ARMSTRONG, 2010, p. 10). 

Assim, sem guiar-se por um discurso cronológico, Horácio informa aos leitores ouvintes, 

sobretudo, o nascimento e educação no sul da Itália, Roma e Atenas, a experiência militar 

como tribuno de Bruto e a proscrição de sua propriedade, quando retorna a Roma  para 

escrever os primeiros versos. Neste momento (38 a.C.), insere-se no círculo de Mecenas, em 

função de sua relação com Virgílio (70 a.C. – 19 d.C.) e Varo (46 a.C. – 9 d.C.), que permitiu, 

desta feita, a aproximação com Otávio, consolidada em suas Odes, em particular no livro IV 

(13 a.C.) e no Carmen Saeculare (17 a.C.). Em nosso entender, o discurso de sua uita nas 

Sátiras (35 a.C.) vem alicerçado por elementos de caráter político (Cf. NISBET, 2007, p. 10; 

GOWERS, 2003, p. 59), embora não explicite a aproximação com Mecenas, pois nos poemas 

o seu sucesso representaria uma circunstância inesperada, sendo, dessa forma, inocente a sua 

presença nos círculos aristocráticos. Como propõe Gowers (2003, p. 60), o poeta constrói 

discursos em que assume papéis passivos e subordinados, representando-se aos leitores 

ouvintes como uma testemunha, uma vítima e, por consequência, como um mero espectador 

em seu ambiente social. No entanto, consideramos que essa forma de se apresentar ao público 

se faz por meio de um jogo retórico no qual o poeta, ao exagerar sua passividade, tenta 

silenciar o ambiente de disputas sociais em que se encontrava, tendo em vista que, conforme 

veremos, apesar de possuir bens, teve que se aproximar estrategicamente de patronos 

influentes, como Mecenas e Augusto, para angariar vantagens sociais. 

 

 
PATRONATO E AMICITIA EM HORÁCIO 

 

 
 

Na sociedade romana, os homens ricos, com um grande número de seguidores, 

eram os responsáveis pela divulgação do trabalho de seus amigos poetas. Como White 

salienta, a publicidade pode ter sido o mais sólido dos seus serviços aos escritores (WHITE, 

1978, p. 86). Em todo o caso, havia uma preocupação do escritor antigo em explorar as 
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amizades de seus amigos para encontrar leitores ouvintes. 

Nesse sentido, não devemos pensar que no patronato literário os benefícios 

materiais eram a necessidade mais importante para os poetas no contexto do principado. 

Nenhum poeta poderia esperar manter-se ano após ano com ganhos deste tipo, pois as doações 

em dinheiro não eram estáveis e previsíveis, pelo contrário, eram esporádicas e, dessa forma, 

não poderiam se tornar a fonte principal de renda do escritor. Em segundo lugar, boa parte dos 

poetas conhecidos no contexto augustano era classificada no censo como eques. Logo, 

podemos concluir que estes indivíduos não tinham necessidades de doações para viver com o 

mínimo de conforto sobre os rendimentos de sua riqueza, embora um poeta esquestre pudesse 

aumentar consideravelmente sua fortuna com presentes valiosos de amigos ricos. 

Cumpre estabelecer, portanto, o lugar de destaque dos escritores em relação aos 

outros tipos de clientes, ou seja, o motivo pelo qual eram escolhidos: sua habilidade em 

escrever bem (GOLD, 2012, p. 309). Muitos aristocratas ricos foram interessados em 

literatura, como Mecenas e Messala; consequentemente, cooptavam homens com talento em 

seus círculos mais fechados. Deste modo, era dessa habilidade em escrever bem que podemos 

perceber a principal singularidade dos poetas: o texto dedicado ao patrono atuava como 

símbolo socioeconômico (Cf. BOWDITCH, 2001), haja vista que, além do entretenimento em 

convivia e outras obrigações comuns a todos os outros clientes, o livro era o maior símbolo do 

talento dos poetas, sendo um objeto que constitui a base de troca de presentes com amigos e 

patronos. 

Como nos lembra Randall McNeill, em termos gerais, as relações de patronato 

romanas eram bem definidas. O patrono estendia favores e proteção aos seus clientes, desde o 

desembolso de dinheiro ou de pequenas doações de alimentos, de apoio jurídico, financeiro ou 

social em larga escala. Em troca, o cliente realizava, por seu patrono, quaisquer serviços que 

poderia oferecer, como assisti-lo em sua atividade diária, apoiando-o na política ou, em outros 

termos, preenchendo sua lista de convidados em uma festa (McNEILL, 2001). Clientes poetas 

possuíam habilidades únicas, pois, em nossa compreensão, cumpriam as suas obrigações a 

partir da produção de poemas que visavam garantir a fama imortal de seus patronos. 

Ser apoiado, então, por um poderoso patrono poderia, na melhor das hipóteses, ser 

positivo para um escritor. O favor de um aristocrata permitiria oferecer um caminho seguro 

para o sucesso e para a fama: a sua riqueza proporcionava segurança financeira, enquanto o 

seu destaque social e influência elevavam o poeta aos círculos mais amplos. No entanto, ao 
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aceitar o apoio do patrono, também incorria no risco de exposição a uma série de dificuldades 

imprevistas e potenciais fontes de constrangimento. Se o seu patrono fosse ruim, enfrentava a 

possibilidade de maus-tratos. De acordo com McNeill (2001, p. 10-11), o patronato é, desse 

modo, um jogo de poder. Existiam muitas armadilhas potenciais a ser contornadas, mas os 

benefícios eram igualmente grandes. Não havia um padrão fixo de interação em que as 

relações patrono-cliente eram obrigadas a seguir. As relações podiam transcender limitações 

inerentes ao relacionamento formal e tornar-se, por meio do contato regular e estreito, uma 

amizade entre o cliente e seu benfeitor, como consideramos ser a relação entre Horácio e 

Mecenas. 

Essas obrigações não significam, no entanto, a perda da independência do poeta, 

embora o risco sempre existisse (Cf. GOLD, 2012, p. 307; McNEILL, 2001), tendo em vista 

que a maioria dos poetas usufruía de um estado financeiro independente; poucos agiam a 

mando de um patrono para criar qualquer coisa que não quisessem produzir, como vimos ser  

o caso de Horácio. 

Como nos lembra Gold, apesar de os poetas compartilharem certos deveres em 

comum a qualquer cliente, a participação em jantares e recitações, por exemplo, era outra 

característica de suas relações, uma vez que, deste modo, podiam divulgar os poemas, 

sentirem-se  estimulados  a  prosseguirem  com  os  escritos,  bem  como  era  um  caminho de 

entrada em círculos restritos a poetas e patronos (GOLD, 2012, p. 307). Horácio faz alusões a 

essas especificidades de sua relação com Mecenas, embora também possamos perceber a 

realização de outros tipos de obrigações comuns a todos os clientes de um homem rico. 

Podemos citar, por exemplo, a Sátira I.5, na qual o poeta descreve a viagem de Otávio e 

Mecenas a Brindisi, na qual Horácio acompanha seu patrono; ou a Sátira II.6.41-46, em que o 

poeta se caracteriza como um amigo que Mecenas gostava de ter como companhia em viagens 

longas. Em Sátiras 2.6.28-39, vemos Horácio apressado para ir ao encontro de Mecenas,  

assim como nas Epístolas 1.17.1-12, em que temos uma menção à salutatio, na medida em 

que o poeta fala da importância de se levantar antes do nascer do sol para ir ao encontro dos 

ricos. Nas Sátiras 2.6.48-49, Horácio menciona que acompanhou seu patrono para assistir aos 

jogos e, ao fim do dia, foram juntos ao Campo de Marte. Nas Sátiras II.7.32-7, o poeta 

menciona ser comum a convocação de seu patrono a um jantar na última hora do dia. 

Como White (1993, p. 78) afirma, Horácio é um exemplo de poeta que, apesar das 

obrigações para com seu patrono, salvaguardou sua liberdade e não passou por 

constrangimentos como cliente de Mecenas, especialmente se considerarmos a proximidade e 
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a relação de amizade estabelecida entre ambos. 

A partir destas reflexões acerca das especificidades das relações de patronato 

estabelecidas com escritores, é possível propor os seguintes questionamentos: haveria 

diferenciação entre o patronato e a amicitia no contexto do início do principado ou podemos 

considerá-los uma mesma prática social? Se houve diferenças, quais seriam? E, nesse sentido, 

qual seria o tipo de relação estabelecida entre Horácio e Mecenas, e entre o poeta e Augusto? 

A primeira dificuldade que encontramos ao comparar esses tipos de relações 

sociais diz respeito aos termos utilizados em nossas fontes para se referir ao patronato. Os 

termos patrono e cliente raramente foram utilizados por escritores para ser referirem aos seus 

patronos. Como pontua Richard Saller, as palavras patronus ou cliens, quando usadas nas 

fontes escritas, eram para identificar relações de patronato, em especial, com objetivo de 

exaltar o benfeitor, ou até mesmo para degradar um inferior (Cf. SALLER, 1982). Entretanto, 

a ausência de tais termos em um documento não significava que as hierarquias não existiam 

entre ambos. Assim sendo, o uso do termo amicus era mais comum, em uma tentativa de 

neutralizar as diferenças de status (WHITE, 1978, p. 74), embora, na prática, isso não 

significasse um nivelamento social entre as partes, pelo contrário, pois haveria os amigos 

superiores, pares e inferiores, e as semelhanças entre o comportamento dos aristocratas amici 

inferiores e dos clientes sugerem que ambos podem ser analisados como uma relação de 

patronato (SALLER, 1982, p. 11; GOLD, 2012, p. 308). Se um homem é superior, igual ou 

inferior em relação a outro, ambos são chamados de amicus (WHITE, 1978, p 81). No 

entanto, o uso desses termos não inviabiliza a diferença entre amigos, patronos ou clientes, 

sendo apenas uma diferença de termos, salvo casos em que aristocratas com o mesmo status 

social mantinham relações de benefícios. 

Deste modo, compreendemos que as relações de patronato se executavam por 

meio de trocas recíprocas entre desiguais, como as estabelecidas entre o Imperador e os 

integrantes das legiões e entre o governante e a plebe; contudo, o que o caracterizava nas 

relações de amicitia era o fato de seus membros se virem como pertencentes ao mesmo grupo 

de interesses, que os permitia possuírem honra e status iguais (SALLER, 1982, p. 12). Dessa 

forma, embora não necessariamente pertencessem ao mesmo grupo social, dois homens, que  

se vissem como iguais, poderiam manter uma relação de amizade. Cícero, dessa maneira, em 

seu livro De Amicitia, de 45 a.C., distingue dois tipos de amizade: aquela verdadeira, baseada 

na virtude, e as falsas, comuns, baseadas nos benefícios e prazeres, as quais são findáveis, na 

medida em que duram enquanto estes bens existirem (CÍCERO, De Amicitia, 14.51). Nesse 
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mesmo sentido, Sêneca, em Epístola a Lucílio (IX.8; XLVIII.2-4), afirma que a amizade seria 

uma relação baseada nas virtudes, especialmente a fides, e não na utilitas, sendo sua relação 

baseada em interesses e características em comum. No entanto, a troca de bens e serviços  

seria ainda uma característica da amicitia em comum ao patronato, mas essa troca, embora 

necessária, não seria o fim da relação em si. Para a aristocracia imperial, portanto, o que 

determina se a pessoa é dependente de outro homem ou seu amigo não depende unicamente  

de seu status social, mas sobretudo de sua dignitas, idade, ancestrais, riqueza e honra  

(WHITE, 1978, p. 76). 

Baseando-se no uso dos termos amicus e patronus nos documentos escritos, Gold 

se questiona de que forma, apesar do uso da palavra amicus, podemos perceber nos textos  

uma relação de patronato? Neste ponto, devemos observar os adjetivos que, por ventura, 

venham a acompanhar esta palavra. Deste modo, seria comum encontrarmos nos textos, 

expressões como amicus potens (amigo poderoso) e dives (rico) para se referirem a patronos, 

enquanto clientes eram aludidos como amicus minor (amigo inferior), pauper (pobre) ou 

humilis (humilde). No entanto, como nos lembra a autora, nos escritos de poetas de maior 

status social, como é o caso de Horácio, tais termos normalmente não eram utilizados e, além 

disso, temos de lembrar que os leitores geralmente sabiam quem era o patrono e quem seria  o 

cliente, então não era necessário destacar o status da relação com grande frequência (GOLD, 

2012, p. 308). 

Como propõe Saller (1982, p. 8-22), há uma constância nas palavras usadas pelos 

escritores para se referir ao fenômeno do patronato. É comum aos envolvidos nessas relações 

o uso dos termos patronus, cliens, amicus, officium, beneficium, meritum e gratia. Os três 

primeiros termos referem-se às pessoas envolvidas na relação, ao passo que os últimos fazem 

alusão aos bens e serviços trocados. No conjunto das obras horacianas, os vocábulos patronus 

e cliens aparecem em um total de nove vezes, nos quais as duas vezes que o termo patronus 

aparecem na Epístola I.7, em nenhum dos casos se relaciona a Mecenas. Quanto à palavra 

cliens, presente nas Odes e nas Epístolas, na maioria das vezes aparece escrita de um modo 

geral, quando o poeta se refere aos clientes de homens ricos. Em dois momentos (Epistolas, 

I.7.75; II.1.104), no entanto, Horácio usa cliens para se referir às obrigações destes para com 

seus patronos, destacando, especialmente, a salutatio, prática comum dos clientes nesse 

contexto. Outro aspecto a se notar, neste momento, é o fato de o poeta não se referir a si 

mesmo, em nenhum momento, como cliente de Mecenas. 

Já os termos beneficium e officium, os quais possuem sentido igual ao se referirem 
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às relações de troca (SALLER, 1982, p. 18-20), embora apareçam dezessete vezes nos poema, 

podendo se traduzidos por “benefício”, “papel”, “dever”, “favor” ou “tarefa”, em nenhum  

caso se remetem às obrigações de um cliente para com um patrono. Fato idêntico ocorre com 

meritum, que, apesar de ser mencionado dezenove vezes, em nenhuma delas se refere a tais 

obrigações. Como nos lembra Saller (1982, p. 20), esses três termos, embora possam ter 

diferentes traduções, quando se referem às relações de patronato, carregam consigo um 

mesmo significado. Do mesmo modo, temos a palavra gratia com sessenta e uma menções, 

que significa boa vontade, bondade, benefício, graça, favor, benevolência, agrado etc. No 

entanto, apesar destas conotações, o termo não aparece em nenhum momento relacionado às 

relações de amicitia ou patronato. 

Podemos notar, até aqui, que as palavras que destacam as distinções sociais e os 

deveres de um cliente para com o patrono são pouco usadas por Horácio e, como mapeamos 

nos documentos, quando usadas, assumem outra função, distinta daquela que evidencia tais 

diferenças. Por outro lado, a palavra amicus é mais constante no poeta, sendo mencionada em 

um total de cento e dez vezes. Isso se torna significativo na medida em que, como supomos, 

Horácio constrói retoricamente uma imagem de sua relação com Mecenas como sendo uma 

amizade sincera e desinteressada, em especial se levarmos em consideração a frequência do 

uso deste termo. 

 

Amicus, ao contrário de cliens ou patronus, não faz qualquer referência às 

diferenças de status, a não ser quando acompanhado de um adjetivo, como vimos 

anteriormente. A palavra amicus é acompanhada do adjetivo dulci em três momentos, sendo 

dois deles referindo-se diretamente a Mecenas (Sermones. I.3.69 e Epistolas. I.7.12). Por 

outro lado, em três momentos o termo é acompanhado do adjetivo potens, ou dives, em um 

caso, fazendo uma referência direta a amigos poderosos e/ou ricos. Em três destes momentos, 

o adjetivo aparece no Epodo I.18, considerando o mesmo um verdadeiro manual de conduta 

para com homens ricos. 

Dessa forma, quando a palavra amici é utilizada, partimos do pressuposto de que 

seu significado seja amigo, no sentido afetivo; quando é usada em tensão com a relação social 

e política do patronato, ou quando carrega algum adjetivo que se refere a uma relação 

hierárquica, há um profundo contraste entre os dois significados que destaca e expõe o papel 

de um cliente em uma relação desigual. Em muitos casos, é difícil colocar um patrono ou 

cliente na hierarquia social romana a partir das fontes, ou para descobrir se, quando um poeta 

diz que ele é um amigo para um cidadão poderoso, ele significa realmente amigo ou 
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dependente. Mas em todos os casos, partimos do pressuposto de que o uso de amicus leva sua 

ressonância de seu original significado e refere-se ao relacionamento aberto, sincero e  

honrado entre iguais (GOLD, 2012; KONSTAN, 2005). 

O outro uso do termo se dá na Ode 18 do segundo livro, na qual Horácio afirma: 
 

Sou um homem leal, uma generosa veia 

tenho de engenho, e os ricos procuram-me, 

a mim pobre. Não importuno os deuses 

por nada mais, nem incomodo o poderoso amigo 

mais coisas pedindo, feliz o bastante 

com a minha única e singular propriedade na Sabina. (Horácio. Carmina. 

II.18.9-13). 

 

Neste poema temos um caso singular de referência a Mecenas como um amigo 

poderoso, diferente do que ocorre em outras menções. Ao mesmo tempo, o poeta se mostra 

grato pelas terras recebidas de seu patrono na Sabina. Este excerto é significativo na medida 

em que corrobora nossa hipótese de que a relação de amicita é compatível com o patronato;  

na própria linguagem dos poemas horacianos notamos isto, na medida em que há referências a 

Mecenas como dulcis amici e como potentem amicum. Assim, reforçamos a ideia de que 

Horácio mantinha com Mecenas uma relação de patronato que se tornou uma amizade ou, 

pelo menos, é este o discurso que o poeta constrói sobre tal relacionamento. 

 

Mecenas foi um homem rico que usou uma parte de sua fortuna para ajudar e 

proteger seus amigos e clientes poetas, para que pudessem, senão viver da poesia, pelo menos 

viver para ela. Ele foi − e posteriormente também Augusto − quem proporcionou a Horácio e 

a Virgílio os bens que os permitiram viver dedicados a escrever em seus retiros no campo, 

embora Horácio já havia alçado posições sociais e riquezas mesmo antes de conhecer seu 

patrono. 

Sobre as relações estabelecidas entre Horácio e seus patronos, Mecenas e 

Augusto, podemos apontar três tendências historiográficas: 1) estudiosos que consideram uma 

total liberdade do poeta para escrever; 2) na segunda tendência, autores afirmam que as obras 

do poeta eram escritas para produzir propaganda do governo de Augusto; 3) e, por fim, há os 

que consideram que havia uma mediação entre as propostas anteriores, ou seja, a  

concentração de poder das magistraturas gradual nas mãos do futuro Imperador permitiu 

influenciar os temas a serem escritos, embora não fossem obrigados a escrever, em termos 

restritivos, de acordo com os desejos do governante. 

Em uma mediação entre tais posturas historiográficas, Bowditch (2010, p. 55), no 
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artigo Horace and Imperial Patronage, parte do pressuposto das relações de patronato para 

fazer sua leitura das obras horacianas. Sendo assim, o patrono poderia oferecer benefícios 

materiais, bem como locais e uma audiência ao poeta, em troca de seus versos ou, dito de 

outro modo, em troca de uma poesia que exaltasse o benfeitor. Em função disto, o contexto de 

publicação do livro IV das Odes refere-se, em nossa compreensão, à relação de patronato de 

Horácio com Augusto (BOWDITCH, 2010, p. 71-72), nela o Princeps se interessava pela 

produção da poesia horaciana. 

Nesse mesmo sentido, a pesquisa de Lowrie (2007, p. 78), em Horace and 

Augustus, sinaliza que a poesia de Horácio preocupou-se com o primeiro homem da Res 

Publica, em especial, quando Augusto se estabelece no governo, pois, nesse contexto, o poeta 

dirigia-se de forma direta ao Princeps, não precisava mais das mediações de Mecenas. Após 

os Jogos Seculares, essa relação se fortalece ainda mais, o que pode ser percebido em 

referências diretas de Horácio a Augusto nas Odes IV. Há elogios a Augusto, como no quarto 

poema, em que o Princeps é representado como essencial para a cidade e o retorno do 

Imperador garantiria paz, segurança e execução de suas leis. Percebemos um tom laudatório, a 

partir do qual o Imperador é elogiado em boa parte do livro (HORÁCIO. Carmina. IV, 2; 4; 

7; 10; 14; 15). 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Sobre a relação do venusino com Mecenas, consideramos que ambos mantinham 

uma amizade conforme os ideais romanos de virtude ou, pelo menos, é essa imagem que o 

poeta constrói retoricamente em seus textos, embora, como dissemos, a relação de amicitia 

não exclui as diferenças sociais e materiais, nem as trocas de bens e serviços. 
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A POBREZA FRANCISCANA E AS NARRATIVAS HAGIOGRÁFICAS 
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Resumo: Esta comunicação tem objetivo de apresentar uma breve análise sobre o discurso da 

pobreza absoluta narrada nas hagiografias franciscanas no contexto do século XIII. Os textos 

hagiográficos que se propõem analisar o discurso são: Primeira Vida de Tomás de Celano 

(1229), Legenda dos Três Companheiros (1246) e Legenda Maior de São Boaventura (1266), 

todas escritas por frades franciscanos. Para tanto, compreendemos as hagiografias como 

produções da memória do cristianismo, pois os autores tinham o objetivo de demonstrar o 

universo sagrado dos santos abordando algumas características, como a virtude e o martírio. 

As narrativas hagiográficas produzidas durante o século XIII buscam apresentar as vidas dos 

santos na imagem de Cristo, baseando o pensamento e a prática dos santos nos ensinamentos 

do evangelho. 

 
 

Palavras-chave: Hagiografia, pobreza e memória. 

 

 

Introdução 
 

A hagiografia é uma das fontes que nos possibilita estudar as representações de 

santidade no medievo. Também as compreendemos como produções da memória do 

cristianismo, pois os autores tinham o objetivo de demonstrar o universo sagrado dos santos 

abordando algumas características, como a virtude e o martírio. 

As hagiografias produzidas durante o século XIII buscam apresentar as vidas dos 

santos na imagem de Cristo, baseando o pensamento e a prática dos santos nos ensinamentos 

do evangelho, pois estão voltadas para o sentido pedagógico e didático. “Através desta forma 

de controle, utilizando-se do discurso hagiográfico vem carregado de moral cristã e exemplos 

de condutas”. (CARVALHO, 2011, p.33) 

Entretanto, os estudos sobre os escritos hagiográficos não são novos; durante os 

séculos XVI e XVII houve um grupo de religiosos que buscaram compreender a hagiografia 

no universo religioso. Esses estudos foram desenvolvidos entre os jesuítas belgas, que 

instituíram uma sociedade de estudos conhecida como Bollandistas, de Jean Bolland. Esse 

grupo pesquisou a vida dos santos dentro da perspectiva de um calendário litúrgico. “Em 
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1643, Bolland começa a publicação de um trabalho monumental (as Actas sanctorum), que 

segue a ordem do calendário litúrgico e que comporta, para cada santo, um comentário 

histórico-crítico e a edição das principais fontes”. (GAJANO, 2002, p.462). 

Observamos que, no contexto século XX, a historiografia ampliou suas abordagens   

nas análises de documentações históricas. Entre elas as hagiografias enquanto fontes 

históricas, como nos estudos de Vauchez e Brown, considerando a perspectiva da Escola dos 

Annales, segundo a qual todo vestígio deixado pelos homens pode ser interpretado pelos 

historiadores em suas investigações. Partindo dessas considerações, buscamos analisar os 

textos hagiográficos de Tomás de Celano, a Primeira Vida (1229), e de São Boaventura, a 

Legenda Maior (1266), para compreender as discussões sobre a pobreza franciscana das 

principais hagiografias da fraternidade. 

 

 
O discurso da pobreza nas hagiografias franciscanas 

 

 
 

As discussões teológicas em torno da pobreza têm inúmeras fases durante o século 

XIII; logo no início do século a pobreza é caracterizada como uma condição espiritual. A 

pessoa que nascesse pobre ou fosse doente, como os leprosos, estava condicionada à   pobreza 

eterna tanto no meio social quanto no espiritual. Para os teólogos da época, o pobre seria um 

intermediário entre o rico e Deus. “O pobre aparece como criado e posto no mundo para 

salvar o rico” (MOLLAT, 1989, p.105). Esse pensamento da relação social entre os ricos e os 

pobres gerou dois princípios de discussão: a caridade e a justiça diante da pobreza. 

Os princípios de caridade e justiça são entendidos sob a seguinte perspectiva: a 

caridade, para a salvação do rico, e a justiça, no direito do pobre esmolar. A esmola era vista 

como benefício e direito do pobre de pedir o supérfluo aos ricos para suprir as suas 

necessidades, pensamento vivenciado por Francisco, que, mais tarde, apresenta para a 

cristandade uma nova forma de vivenciar a pobreza. Para o santo, ser pobre era seguir os 

passos do Cristo na caridade, humildade e simplicidade, e foi diante dos ensinamentos do 

Evangelho que Francisco vivencia a pobreza absoluta em comunidade com os primeiros 

frades. 

(...) Ajudava também aos outros pobres, mesmo quando ainda era secular e seguia o 

espírito do mundo, estendendo sua mão misericordiosa para os que não tinham nada e 
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mostrando compassivo afeto para os aflitos. Houve um dia em que, contra o seu costume, 

porque era muito bem-educado, tratou mal um pobre que lhe pedia esmola. Mas logo, 

arrependido, começou a dizer consigo mesmo que era grande ofensa e vergonha negar a quem 

estivesse pedindo em nome de tão grande Rei, o que quisesse. Resolveu que jamais negaria, 

quem lhe pedisse em nome de Deus, o que estivesse ao seu alcance. E o cumpriu com muita 

diligência, até oferecer totalmente a si mesmo, fazendo-se antes um cumpridor que um mestre 

do Evangelho: Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te pedir emprestado
67

. 

O discurso apresentado no texto de Celano sobre a pobreza absoluta apresenta o modo 

de vida vivenciado pelo santo no seu cotidiano. As passagens do Evangelho estão presentes 

com a finalidade de controlar a cristandade por meios da didática catequética. Analisamos que 

a pobreza estaria voltada para as virtudes da humildade e simplicidade e na prática da 

caridade, sempre seguindo os passos de Cristo como exemplo para a cristandade ocidental. 

“Francisco praticava a humildade, caridade e fraternidade, mas sempre tendo em vista  

alcançar a pobreza praticada por Cristo”. (CARVALHO, 2011, p.98) 

A Primeira Vida é o centro das fontes dos estudos franciscanos, pois seu autor 

conviveu  com  São  Francisco  e  teve  acesso  aos  primeiros  companheiros  da comunidade. 

Portanto, podemos compreender que esse texto foi produzido com a finalidade de construir a 

memória de Francisco no momento em que a comunidade estava se legitimando como uma 

ordem monástica. 

Em 1246 Tomás de Celano escreveu a Segunda Vida de São Francisco, narrando 

alguns detalhes não mencionados na Primeira Vida. O próprio autor esclarece, no prólogo da 

obra, o seu objetivo de narrar a Segunda Vida: “Este opúsculo contém, em primeiro lugar, 

alguns fatos admiráveis da conversão de São Francisco, não inserido nas Legendas anteriores 

porque não tinham chegado ao mínimo conhecimento do autor”
68

. Observamos que, mais 

tarde, Celano descreveu seu personagem, mais próximo da pobreza absoluta, argumentando a 

prática do seu modo de vida mesmo antes da conversão religiosa. 

Outras hagiografias foram produzidas pelos frades franciscanos no mesmo ano de 

1246, como a A Legenda dos Três Companheiros, O Anônimo Perusino e A Compilação de 

Assis, todas escritas pelos frades que foram os primeiros companheiros de Francisco com o 

propósito, segundo alguns estudiosos, de apresentar o modo de vida da pobreza absoluta na 
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 TOMÁS DE CELANO. Primeira vida. In: Fontes Franciscanas. Organização do Frei Dorvalino Francisco 

Fassini (OFM). Santo André, SP: Editora O Mensageiro de Santo Antônio, 2004, p.197. 
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 TOMÁS DE CELANO. Segunda vida. In: Fontes Franciscanas. Organização do Frei Dorvalino Francisco Fassini 

(OFM). Santo André, SP: Editora O Mensageiro de Santo Antônio, 2004, p.288. 
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verdadeira essência, pois, de acordo com eles, Celano não teria narrado a pobreza como 

Francisco a praticava no meio da comunidade. 

Outra discussão sobre a produção desses escritos hagiográficos seria sobre os debates 

internos que a Ordem vivenciava em torno da pobreza absoluta. Essas discussões se davam 

entre dois grupos franciscanos, os conventuais e os espirituais. No ano de 1246 o ministro 

geral da Ordem Franciscana era Crescêncio de Jesi, considerado pelos frades como 

simpatizante dos Espirituais, grupo que desejava vivenciar a pobreza absoluta como nos 

primeiros anos da comunidade franciscana. Foi durante a administração de Crescêncio de Jesi 

que a produção da Legenda dos Três Companheiros foi autorizada. 

Datam deste período duas fontes importantes para o conhecimento do franciscanismo 

em suas origens: a Legenda Trium Sociorum e a Vita Secunda, de Tomás de Celano, 

provavelmente resultados do apelo feito no Capítulo Geral de 1244, de fruto do espírito que 

animou os zelanti a manter as origens tradições da Ordem, de seu fundador e seus primeiros 

discípulos. (FALBEL, 1995, p.88) 

A Legenda dos Três Companheiros é a fonte franciscana que, durante o século XX, 

exigiu muitos estudos por parte dos historiadores para compreender a sua datação e os seus 

interesses na discussão sobre a pobreza absoluta. Na perspectiva da hagiografia, a pobreza 

absoluta seria a busca da “perfeição evangélica”. 

A Legenda dos Três Companheiros foi objeto de estudo do pesquisador L. 

Waddingees, quando escreveu os Annales Minorum, no século XVII. A primeira edição 

impressa da Legenda foi feita em 1798 pelo bolandista C. Suyskens, que batizou com o nome 

de “Apêndice inédito à Vida Primeira, elaborada por Três Companheiros do próprio 

Francisco”. A partir desta data, a Legenda dos Três Companheiros com a carta de Grécio 

passaram a ser consideradas autênticas. (CARVALHO, 2011, p.85) 

A discussão sobre o modo de vida na pobreza absoluta a ser seguido pela Ordem 

Franciscana se estende por todo o século XIII. A partir de 1260, no Generalato de Boaventura, 

observamos que o principal objetivo de sua administração seria o de acabar com as discussões 

internas na fraternidade. 

Para tanto, em 1266, a Legenda Maior foi publicada e o principal interesse de 

Boaventura estava na ação de unificar a Ordem Franciscana em apenas uma discussão sobre a 

pobreza, e em torno de um Francisco. Pois, como mencionamos, após a morte de Francisco, 

houve muitos textos hagiográficos sobre a vida do santo e, em cada um, eram diferentes os 
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discursos sobre a representação da pobreza absoluta como modo de vida, e o cotidiano de São 

Francisco com a comunidade. 

Portanto, as narrações de Boaventura tinham o objetivo de apresentar a pobreza dentro 

do discurso teológico. Entendemos que esse discurso apresenta a vida apostólica de Francisco 

vinculada com a Igreja como única capaz de representar verdadeiramente o seu modo de vida. 

Demorou-se, portanto, na igreja da Virgem Mãe de Deus, seu servo Francisco e junto 

dela, que concebeu o Verbo cheio de graça e verdade, instituiu, com gemidos constantes, para 

que se dignasse ser sua advogada. E, pelos méritos da Mãe de misericórdia, concebeu ele e 

deu à luz o espírito da verdade evangélica. Pois, ao assistir, devoto, num certo dia, a Missa 

dos Apóstolos, a leitura do Evangelho era a passagem em que Cristo dá aos discípulos, a 

serem enviados a pregar, a forma evangélica de viver, a saber, que não possuam ouro e prata, 

nem dinheiro no cinto, nem alforje de estrada, nem duas túnicas, não usem calçados nem 

bastão. Ouvindo, compreendendo e gravando na memória as palavras, o amigo da pobreza 

apostólica, logo se encheu de uma alegria indescritível: “É isto, disse, que desejo, é isto que 

aspiro, com todas as fibras do coração”. Desatou, a seguir, os sapatos dos pés, depõe o bastão, 

abomina bolsas e dinheiro e, satisfeito com uma única túnica, rejeita o cinto e toma uma corda 

por cíngulo, pondo todo o cuidado do coração em como pôr em prática o que ouviu, em unir- 

se em tudo à Regra da retidão. 
69

 

Outro escrito hagiográfico publicado no século XIII foi a Legenda Áurea, cujo  

capítulo 144 narra a vida de São Francisco. Jacopo de Varazze apresenta o santo determinado 

nas suas convicções religiosas, e o discurso de seguir os passos de Cristo está presente ao 

narrar os milagres com os devotos e os milagres dos estigmas. 

Quando Varrazze se propõe a discutir a pobreza absoluta faz uma representação dos 

ensinamentos evangélicos e ainda estabelece a pobreza na perspectiva da discussão teológica. 

Diante das discussões sobre a pobreza teológica observamos uma influência do discurso de 

Boaventura acerca da teologia da pregação evangélica. Considerando que ambos os autores 

vivenciaram o mesmo período no século XIII, presenciaram as discussões acerca da pobreza 

absoluta franciscana e eram frades estudiosos das Ordens Mendicantes. 

 

 
Conclusão 
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Contudo, ao analisar o documento de gênero literário como as hagiografias, nos exige 

um olhar cuidadoso para não entrar no universo da ficção composto pelo autor. “A  

hagiografia subordina-se sempre a uma finalidade específica, que, por sua vez, se integra 

numa dimensão política entendida esta no seu sentido mais lato.” (REBELO, 2004, p.130). 

Portanto, se nos escritos hagiográficos existe a influência da opinião do autor 

representada nas alegorias e ficções. A discussão sobre a composição da pobreza absoluta 

narrada nas hagiografias franciscanas buscou apresentar o discurso e a perspectiva da pobreza 

representada de diferentes maneiras em cada texto pelos frades franciscanos. 

Além disso, as discussões buscaram compreender como foi elaborada a proposta da 

pobreza absoluta, nos modos do ensinamento do evangelho, a qual foi praticada e debatida 

pelos frades franciscanos no século XIII. Nos discursos de diferentes diálogos e interesses na 

Ordem Franciscana, e a composição do discurso da pobreza absoluta no contexto da época. 
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OS USOS DA MEMÓRIA EM HILÁRIO DE POITIERS: 

IDENTIDADES CRISTÃS E LEGITIMIDADE IMPERIAL NA 

ANTIGUIDADE TARDIA (Séc. IV) 

 

 

Fernando D. Teodoro Moura
70

 

 
 

Resumo: Nesse artigo, temos por finalidade discutir alguns aspectos referentes à afirmação da 

autoridade imperial na Antiguidade Tardia. Para tanto, nosso trabalho analisará o processo de 

legitimação do poder imperial e os problemas das identidades de grupos cristãs no contexto 

dos debates do Concílio de Niceia. Centralizaremos nossa análise nas maneiras pelas quais o 

Bispo Hilário de Poiteirs utiliza-se de elementos memorialísticos da tradição judaico-cristã 

para propor uma especifica relação entre o poder político-eclesiástico e o Império Romano. 

 

Palavras-chaves: memória, identidade, poder, Antiguidade Tardia. 
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Hilário nasceu em princípios do IV século, provavelmente entre 310-320 da era 

comum, em Pictavium
71

, na Gália Aquitânia segunda, atual Poitiers, na França (MESLIN, 

1969, p. 20; SIMONETTI, 1978, p. 42). Pertencia a uma rica família “associada aos grandes 

proprietários de terras ou magistrados” e que, por certo, era pagã
72

, (HENNE, 2006, p. 25). 

Venâncio Fortunato nos afirma que Hilário foi casado e teve uma filha de nome Abram
73 

(Vite 

dei Santi Ilario e Radegonda di Poitiers I, 6). 

Instruído segundo os princípios da Paideia greco-romana em Bordeaux, na época 

centro intelectual, político e econômico de Aquitânia (SOMONETTI, 2002, p. 675-676; 

LADARIA, 2006, p. 06). Meslin afirma que “sem dúvida, em toda Antiguidade Cristã, não há 

um Pai nem um Doutor da Igreja do qual a vida seja tão pouca conhecida como aquela de 

Hilário” (MESLIN, 1969, p. 19). Sobre a existência humana de Hilário, afirma Meslin, só 

conhecemos doze anos (355-367), e tais anos ainda são mal documentados (MESLIN, 1969,  

p. 19). 

Jerônimo, em seu livro De Viris Illustribus, faz a seguinte alusão: “Hilário, bispo da 

cidade de Poitiers, na Aquitânia, exilado na Frígia pelo sínodo de Béziers por obra da facção 

de Saturnino, bispo de Arles, escreveu doze livros Contra os arianos” (Jerônimo. De Viris 

Illustribus. 100. Apud: PETRI, 2000, p. 07). Também temos notícia de Hilário por meio do 

livro Vite dei Santi Ilario e Radegonda di Poitiers, de Fortunato. E, por último, podemos  

obter conhecimentos a respeito do Bispo de Poitiers com os livros Vida de San Martín e as 

Crônicas, ambos escritos por Sulpício Severo (DOIGNON, 1971). 

Philippe HENNE, em seu livro Introduction à Hilaire de Poitiers, afirma que mesmo 

Poitiers não sendo um dos centros de intelectuais da Gália, Hilário possuiu um  “estilo 

refinado e hábil nos diferentes estilos retóricos utilizados na época” (HENNE, 2006, p. 21). 

No entanto, não sabemos se Hilário estudou em Poitiers ou em Bordeaux. Mas a “expressão 

de Jerônimo “Hilaire rhône de l’éloquence latine” (DOIGNON, 1971, p. 51), sendo que 

Hilário só fez em Poitiers o ensino mais elementar, tendo que se deslocar a Bordeaux para o 
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 “Jerônimo diz; “Gallus ipse et Pictavis genitus” ”. (Coment. in Epist. Ad Galatas. Apud: GRIFFER, 1964, p. 

218). “Antiga capital gaulesa, ela chamava-se Limonum. Os romanos lhe deram um nome derivado de seus 

habitantes: Pictavi tirado de Pictons. Os novos colonos aí erigiram três aquedutos, que alimentavam, entre 

outros, dois banhos. Dois templos pagãos foram descobertos, assim como um anfiteatro. Esse poderia acomodar 

por volta de 22 000 espectadores. Tais informações podem nos ajudar a imaginar a importância dessa cidade” 

(HENNE, 2006, p. 21). 

 
72

 No Contra os arianos (I - XIV) Hilário descreve as etapas de conversão ao cristianismo. 
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 Venâncio Fortunato (I.3) atribuí entre as obras de Hilário uma pequena epístola de nome Ad Abram Filiam. 

Contudo alguns especialistas não reconhecem a autenticidade desse documento (Vite dei Santi Ilario e Radegonda 

di Poitiers I, 6; (LADARIA, 1986, p. 04). 
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continuar. HENNE ainda evidencia que 

 
“O estilo das obras de Hilário revela ainda uma solida formação. Segundo o 

método da época, ele deve sem dúvida ter-se aplicado a imitar os grandes 

autores clássicos, principalmente Virgílio e Cicero. A leitura de suas obras 

abriu seu espírito a uma certa reflexão filosófica, mas ele jamais teve contato 

direto com as obras das grandes escolas de pensamento ou aos grandes 

autores, como Platão” (HENNE, 2006, p. 23). 

 

Hilário teve em Poitiers sua base educacional, mas a completou em Bordeaux. Para 

termos mais informações sobre essa formação, apropriamos de algumas informações do  livro 

Célébration aux professeurs de Bordeaux, escrito por Décimo Magnus Ausone
74

, nascido em 

310, portanto contemporâneo de Hilário (HENNE, 2006, p. 23). Sendo uma homenagem aos 

professores de Bordeaux, esse livro afirma que havia nessa cidade “dois professores de 

gramática grega, cinco outros de gramática latina e ainda cinco de retórica que ensinavam a 

arte da oratória” (HENNE, 2006). Sara Petri, em seu livro Introduzione a Ilario di Poitiers
75

, 

considera que: 

 

 
“sua primeira formação, de fato, foi fortemente ligada ao âmbito latino e 

particularmente ao pensamento estoico, enquanto em seguida, depois da 

temporada no Oriente, começa a se fazer sentir, em certa medida, a influência  

de Orígenes. Essa influência, de fato, é muito forte do ponto de vista exegético 

e poder-se-ia certamente lançar a hipótese de uma extensão também à reflexão 

filosófica, por isso, a temas de derivação estoica poderiam ligar-se outros 

elementos relacionados ao platonismo” (PETRI, 2012, p. 77). 

 

Assim, concluímos que com esta formação bordelaise, Hilário teria realizado 

sistemáticos estudos de gramática e retórica
76 

(HENNE, 2006, p. 07), o que lhe proporcionou 

uma notável precisão de vocabulário e concisão de fórmulas, algo bastante característico aos 

juristas da época (HENNE, 2006, p. 07). Algo que podemos avaliar em seu primeiro livro   do 

Contra os arianos. Notemos 

 

 
“Conforme observamos, todo gênero de estudo sempre começa pelos 
exercícios elementares. Depois de longo tempo, os que foram formados por 
muita dedicação ao seu ofício tornaram-se capazes de passar para a 
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 Chamado por Valentiniano, Ausone, o ilustre professor de Burdeos, foi confiado a educação do então futuro 

Imperador Graciano (MARROU, 1980, p. 68-69). 
75

 Livro escrito em 2007. Traduzido para a língua portuguesa em 2011 por Francisco Gomes F. de Morais, com o 

simples título: Hilário de Poitiers. 
76

 
 
O que era impressionante para uma  cidade da Gália,  pois uma  grande  metrópole como  Constantinopla   só 

obtinha o dobro disso. No entanto, observasse proeminência de uma formação de cunho jurídico e a falta de 

instruções filosóficas, as quais só eram obtidas em Atenas e Roma (HENNE, 2006, p. 23). 
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experiência daquilo em que se exercitaram. Após militar nos exercícios 
bélicos, passa-se para os exercícios; os que foram formados para tomar parte 
nos debates forenses pelo estudo das leis, finalmente são enviados aos 

debates nos tribunais”
101  

(Hilário. Contra os arianos, I, 34). 
 

Tais prerrogativas possibilitaram lançar a hipótese de que Hilário poderia ter sido 

funcionário do Império
77

; conjectura essa abalizada em dois motes; o primeiro seria porque 

ele “tinha um estilo mais de jurista do que de poeta”, e o segundo porque Pictavium (Poitiers) 

ficava em uma região que possuía o centro administrativo e jurídico da Gália Aquitânia 

segunda, que possuía como capital Bordeaux (HENNE, 2006, p. 20). 

Hilário viveu em meio as disputas episcopais do Ocidente Romano durante a primeira 

metade do século IV e o que estava em jogo, nesse momento, era o poder de monopolizar a 

organização de estruturas doutrinarias que determinariam quem seria um cristão e o que não 

seria. Para Alba López (2011, p. 15-18), o cristianismo, nesta época, estava dividido, 

principalmente, em duas posturas político-eclesiásticas que eram as principais dinamizadoras 

do poder que seria ostentado pelo regente imperial e a própria ortodoxia reinante. Assim, 

 

“O arianismo, por seu próprio conteúdo dogmático, facilita una determinada 

concepção de poder político que choca frontalmente com o pensamento 

niceno a respeito. Para ele não se trata só de una questão religiosa, porquanto 

a adoção de um dirigente a uma ou outra opção definiria seu modo de 

conceber e exercer o poder” (ALBA LÓPEZ, 2011, p. 20). 

 

Com o apoio do Império, o episcopado cristão iniciou um intenso processo para 

institucionalizar as memórias cristãs. Tais procedimentos dar-se-iam por meio da organização 

dos testemunhos em corpus doutrinário e dogmático. Dessa maneira, os diferentes modos de 

voltar ao passado evangélico e gerar consciência histórica seriam sistematizados e unificados 

por mecanismos internos, da igreja, e externos, do Império. Todos os procedimentos de 

supressão seriam utilizados contra aqueles que supostamente não eram de cunho ortodoxo. 

Dessa forma, a 

 
“relação assimétrica entre eu e outro, entre mesmidade e alteridade, torna a 

memória histórica controversa e aberta a conflitos, pois o reforço à 

identidade do grupo, que irá encontrar apoio entre seus membros, será  

negada por aqueles que estiverem além de suas fronteiras e que não se 

reconhecem nesses quadros temporais aprovados pelo primeiro grupo” 
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 “Quod  autem  in  omni  genere  doctrinarm  observari  semper  meminimus,  ut  si  qui  diu  tenui     primum 

exercitatione longoque usu humilioris studii fuerint eruditi, tum iam ad rerum ipsarum, quibus imbuti sunt, 

experimenta mittantur; ut cum iam bene luserint bella militaturi, in militiam protrahantur; aut cum forenses lites 

scholaris materiae tentaverint, tunc mittantur ad tribunalium” (Hilário. Contra os arianos, I, 34). 
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(RUSEN, 2009, p. 174). 

 

A memória cristã não é compreendida aqui como algo que seja fixado de uma vez por 

todas, enquanto algo plástica, pois não cessa de ser transformada ao longo do tempo. 

Especificamente no IV século, a cristandade expressava uma identidade baseada em uma 

memória responsiva, para usar os termos de JÖrn Rüsen. Essa ligava todos os grupos cristãos 

a um tipo específico de experiência histórica: as lembranças da morte de Jesus Cristo na cruz. 

O que produzia aos cristãos um duplo significado: ao mesmo tempo em que a crucificação foi 

algo horripilante que acionava quase que “a si mesma nas mentes das pessoas, [...] a memória 

fere e uma força quase autônoma compele as pessoas a reagirem, a interpretá-la e superá-la. 

[...] Imprime-se no espírito trazendo o passado para o presente” (RUSEN, 2009, p. 167). 

A memória de Cristo martirizado gerava entre as comunidades cristãs conexões 

memorialísticas pontuadas por lembranças simbolicamente ritualizadas da última “Santa 

Ceia”. O que outrora era a grande festa memoriável da “Velha Aliança”, que comemorava a 

libertação dos israelitas da sua escravidão egípcia (ÊXODO 12:25-27), agora coagulava uma 

“Nova Aliança” (MATEUS 26:27-28), um novo elo. Assim, ele 

 

“tomou um pão, deu graças, partiu e deu-o a eles, dizendo. “Isto é o meu 

corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória”. E, depois de 

comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: “Essa taça é a Nova Aliança em 

meu sangue, que é derramado por vós” (LUCAS 22: 19-20). 

 

Com estas palavras Jesus Cristo instituiu uma narrativa que promoveria conexões 

identitárias. A chamada “Santa Ceia” pode ser entendida como um evento fundador, 

promovedor de estruturas conectivas, já que ela objetivava gerar naqueles que comiam e 

bebiam o corpo e o sangue de Cristo o desejo de pertencimento e camaradagem que seriam 

organizados e sistematizados de modo decentralizado pelas comunidades cristãs, em um 

primeiro momento, mas que depois consistir-se-ão em doutrinas e dogmas
78 

que promoveria  

a institucionalização, via a monumentalização dessas mensagens. 

André Leonardo Chevitarese defende em seu livro, intitulado Cristianismos. Questões 

e Debates Metodológicos, que a mensagem da “Boa Nova”, construída pela memória bíblica 

(ou memórias bíblicas), deve ser entendida por suas múltiplas possibilidades de orientação. 

Para o autor, o Cristianismo 

 

                                                      
78

 As doutrinas e dogmas são entendidos neste trabalho aprioristicamente como sistemas de poder, de legitimidade, 

de conectividade, que tentava institucionalizar as experiências cristãs. No IV século tais estruturas estruturantes 

possuíam em seu bojo imagens memorialísticas que a impulsionavam a buscar a unificação os cristianismos 

concorrentes. 
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“desde os seus primórdios, seguindo bem de perto a sua matriz judaica, 

caracterizou-se por ser um imenso mosaico de percepções. Daí melhor 

entendê-lo como um movimento plural, do que singular. Assim, torna-se 

mais interessante pensar em cristianismos do que em cristianismo, 

Comunidades pequenas, muitas vezes isoladas uma das outras, tendiam a  se 

ver, cada uma delas no seu particular, como detentoras da verdadeira 

mensagem de Jesus. Quando, no contexto interno, são externadas visões 

dissonantes e / ou contatos externos são estabelecidos entre diferentes 

comunidades cristãs, identifica-se rapidamente o aparecimento das 

alteridades. Nesse contexto, cada pequeno grupo reforça percepções 

polarizadas (nós = verdade / eles = mentira) ” (CHEVITARESE, 2012, p. 

22). 

 

Já no primeiro século, a mensagem cristã foi entendida e transmitida de modos 

diversos. No II século, a cristandade iniciou o processo de sistematização da mensagem da 

“boa nova” (FAIVRE, 2011; PIÑERO, 2012). Sabemos que os primeiros cristãos 

compartilhavam desse conteúdo teológico comum, mesmo com contrastantes entendimentos 

dessas informações. 

Destarte, a testemunha tornou-se para os cristãos deste momento uma “figura 

indispensável, crucial para o estabelecimento da validação de uma cadeia de tradição” 

(HARTOG, 2011, p. 217). Esse processo sistematizaria um regime de memória, que era tido 

pelos clérigos como um elemento que potencializaria a substancialização de doutrinas e 

dogmas que outorgariam elementos para se institucionalizar a Igreja cristã. Mas esses Bispos 

que verazmente não viram, mas produziam uma ressignificação dos testemunhos 

(experiências históricas) daqueles que viram, e estes 

 

“que viram com os próprios olhos tornaram-se servidores ou, para dizer de 

outro modo, eles viram e acre acreditaram; e aqueles que, desde o início, se 

tornaram servidores são aqueles que viram. Ver e servir são indissociáveis. 

De modo que aqueles que viram sem se tornarem servidores, no fundo, não 

chegaram a ver realmente. E aqueles que se tornaram servos viram, 

poderíamos acrescentar - com os olhos da fé” (HARTOG, 2011, p. 220). 

 
Nesse mote, nicenos e arianos

79 
faziam usos desses testemunhos de distintas  maneiras, 

de modo que aqueles que não cressem em suas interpretações dos testemunhos bíblicos, na 

verdade, não eram cristãos, mas falsos profetas/heréticos. Esse debate revela-nos uma ingente 

luta “onde o corpo de sacerdotes tem a ver diretamente com a racionalização da religião e 

                                                      
79

 “No ano 341, os Bispos reunidos em Antioquia declararam, em um prefácio de uma profissão de fé não nicena, 

que não eram “seguidores de Ario, pois como poderia, enquanto Bispos, serem seguidores de um Presbítero” 

(WILLIAMS, 2010, p. 101-102). Logo, os nomes Nicenos e Arianos eram estigmatizações construídas por seus 

concorrentes e “tinham como finalidade construir uma imagem de seus inimigos como grupo uniforme 

comprometido, explicita ou implicitamente, com uma determinada doutrina” (WILLIAMS, 2010, p. 102). 
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deriva o princípio de sua legitimidade de uma teologia erigida em dogma cuja validade e 

perpetuação ele garante” (BOURDIEU, 2013, p. 38). 

Defendemos que tais disputas objetivavam organizar um sistema gnosiológico que 

delimitaria as fronteiras do que seria certo ou errado “uma concepção homogênea do tempo, 

do espaço, do número, da causa, que torna possível a concordância entre as inteligências” 

(BOURDIEU, 2012, p. 09). Isso outorgaria a 

 

“Monopolização da gestão dos bens de salvação por um corpo de 

especialistas religiosos, socialmente reconhecidos como os detentores 

exclusivos da competência específica necessária à produção ou à reprodução 

de um ‘corpus’ deliberadamente organizado de conhecimentos secretos (e 

portanto raros), a constituição de um campo religioso acompanha a 

desapropriação objetiva daqueles que dele são excluídos e que se 

transformam por esta razão em leigos (ou profanos, no duplo sentido do 

termo) destituídos do capital religioso (enquanto trabalho simbólico 

acumulado) e reconhecendo a legitimidade desta desapropriação pelo  

simples fato de que a desconhecem enquanto tal” (BOURDIEU, 2013, p.  

39). 

 

Desta forma, entendemos o processo de afirmação de um único regime de memória 

dominante, frente às várias maneiras de se orientar mediante o flutuante entendimento do 

passado bíblico, por meio do que o historiador Jorn Rüsen chama de memória construtiva. 

Para ele, a re-memorização do passado, arquitetada a partir uma canalização única, propicia 

significados/orientações para aqueles que são conduzidos pelo grupo que monopoliza os 

sistemas de produção dessa memória. Assim, esse grupo se torna para essa comunidade “os 

mestres do passado na medida em que eles colocam a memória em uma perspectiva temporal 

com a qual podem articular suas expectativas, esperanças e medos” (RUSEN, 2009, p. 167). 

Tal procedimento se daria por meio da monopolização de um regime que ordenasse a 

maneira como cada cristão deveria interpretar os traços do passado e agir diante dos conflitos 

no presente. Deste modo, essas presenças fantasmáticas são (re)organizadas em uma desejada 

sequência que estrutura uma forma politicamente engajada a questões colocadas pelo presente 

de então. 

Assim, este tipo de “montagem memorial” possibilitou aos clérigos unificar as 

identidades cristãs. Afirmamos que tal anelo não escamoteia o objetivo último das teorias 

trinitárias que era “gerar coerência e perpetuar o sentido de pertença e de continuidade” entre 

os atos do pretérito, ritualizados como gloriosos, e as superações de incertezas do presente de 

então (CATROGA, 2009, p. 25). 

Entendemos que tal processo de unificação se deu a partir de dois impulsos que se 
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conjugam mutuamente: primeiro a igreja que, após a adesão do Império Romano, tinha se 

voltado para questões internas, e assim enfrentado sua pluralidade; e o segundo fator seria a 

ingerência exercida pelo Império nas questões de ordem político-eclesiásticas. 

Logo, o regime de memória cristã nos auxilia a analisar como as conflitantes 

experiências religiosas foram canalizadoras no objetivo de buscar uma aproximação político- 

identitária entre as comunidades cristãs e o Império romano; o que fez surgir um tipo de 

cristão romano tardio que possuiria outras posturas frente à realeza sagrada do Imperador 

romano. 

O que chamamos de regime de memória são elementos meta-narrativos que sendo 

encadeados em certa ordem estruturam uma memória, que é tida então como monumental. 

Assim, entendemos que neste contexto lembrar e esquecer tanto fazia parte de estratégias que 

compunham as narrativas quanto diziam sobre os homens e as comunidades nas quais eles 

estavam vinculados. Narrar é inscrever a si e aos seus no tempo, rompendo a tragicidade 

existencial de saber que o passado não existe per si, mas ganha cores e corpo por meio das 

mais diversas narrativas, que tentam inserir (CATROGA, 2009) 

A narrativa do bispo de Poitiers possuía exemplos do passado bíblico retirados tanto  

do Antigo e do Novo Testamento quanto das teorias dos “hereges”. Hilário defendia que essas 

também deveriam ser preservadas, pois ofereciam modelos a serem repudiados e negados. No 

livro IV do Contra os arianos, o Bispo gaulês apresenta-nos evidências dessa estratégia 

retórica: 

 
“Também em seus livros existe algo que deve ser estudado, para que, por 

todos os seus sofismos e ditos ímpios, se torne mais perfeito o conhecimento 

da verdade. Em primeiro lugar, deve-se conhecer a temeridade de sua 

doutrina e qual seja o perigo da impiedade, em seguida, quais suas sentenças 

contra a fé apostólica por nós professada e o que costumam dizer em 

contrário, qual a ambiguidade das palavras que iludem os simples ouvintes e, 

finalmente, como, com a arte de suas interpretações, corrompem a verdade e 

a força das divinas palavras” (HILÁRIO. De Trinitate, IV, 1). 

 

Para Hilário, as experiências históricas deveriam orientar a formação dos sistemas 

ordenadores das comunidades cristãs. Assim, o Bispo não negava os exemplos históricos dos 

“hereges”. Suas memórias eram importantes para a história da igreja, a fim de que os neófitos 

não viessem a cair naqueles mesmos erros. É necessário ter atenção que esse texto foi escrito 

em um ambiente de exílio, onde predominava a política religiosa ariana. No fragmento 

supracitado, percebemos a clara influência da retórica clássica ao apresentar um debate a ser 

realizado para o leitor. Tal estratégia já se fazia presente no De Oratore de Marco Túlio 
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Cícero (106- 47 a.C). 

Afirmamos que tais querelas determinaram as formas pelas quais todos os seus 

seguidores deveriam se relacionar com o suprassensível e como um tipo de legitimidade do 

regente imperial se tornaria sagrada. José Marie Silva Rosa ressalta que esse processo seria 

estabelecido por meio de concatenações do poder imperial e de imagens de Cristo que seriam 

cunhadas especificamente para essa finalidade. Daí o que “o Imperador faz no seu reino é o 

que o Logos faz no mundo: funda, cria, organiza, governa, protege e dirige. Como ele, o 

Imperador é salvador, providente e governador” (ROSA, 2008, p. 13). 

Promulgado no concílio de Niceia, o credo niceno/atanasiano definia que Cristo era 

homoousios (consubstancial) a Deus (Pai). Nessa teologia política o regente imperial seria 

estabelecido em uma representação que o ligava ao logos (Cristo) que, por sua vez, era 

consubstancial a Deus (Pai). O Imperador assumia o cargo de mediador entre os homens e 

Deus, pois 

 

“A realeza do Imperador é a imagem do Logos, mas como o Verbo é o Filho 

cuja realeza é a imagem perfeita do Pai (ícone do Deus invisível), assim o 

reinado do Imperador, por mediação do Filho, é também imagem do Reino 

do Pai. A teologia do logos legitima uma teologia do poder e do Império 

Cristão; sacraliza a instituição imperial” (ROSA, 2008, p. 15). 

 

A transubstanciação dos poderes de Cristo ao Imperador, cunhada no projeto político- 

eclesiástico ratificado no credo Niceno, possibilitou uma aproximação com os atributos 

sagrados do próprio Deus (Pai) dos cristãos. Se Cristo era homo (igual) em ousia (natureza)  

ao Pai, o regente imperial também seria um só com Deus, já que o Verbo e Deus participavam 

da mesma substancia. Dessa maneira, Hilário em um habilidoso trabalho exegético enfatiza 

esse argumento, leiamos: 

 

“Ungiu-te, Deus, o teu Deus. Por ter dito teu, faz referência à natividade,  

sem que desapareça a igualdade de natureza. É o seu Deus, porque sendo 

nascido dele, está em Deus. Contudo, porque o Pai é Deus, o Filho não deixa 

de ser Deus. Ungiu-te, Deus, o teu Deus: designa o que gerou e o que é 

nascido dele; por uma mesma palavra estabeleceu-se a designação da mesma 

natureza e a dignidade de ambos” (HILÁRIO. Contra os arianos IV, 35). 

 

A ratificação da consubstancialidade de Cristo no concílio possibilitou o 

estabelecimento de um cariz específico ao poder imperial. Com essa associação, o soberano, 

ainda que fazendo “parte deste mundo, mas ao mesmo tempo exterior a ele, é o mais 

autorizado a cumprir a tarefa de mediador entre o céu e a terra, o que o torna um interlocutor 
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privilegiado com a divindade” (SILVA, 2000, p. 181). 

A teoria trinitária dos arianos contrapunha-se ao projeto político formulado pelo credo 

niceno. Contraria a utilização do termo homooúsios, entretanto, sua teologia política também 

se adequaria à legitimação dos poderes imperiais, já que permitia a relação direta do 

Imperador e Deus-Pai. Para Rosa 

 

“A teologia ariana, [...] seria muito mais favorável ao Imperador, no plano 

político, visto que para Ário e seus epígonos só o Pai é verdadeiramente  

Deus [...] “Deus Pai reina” e o “Filho governa”. O Deus supremo não é 

diretamente o Criador, não se imiscui no que toca diretamente nos assuntos 

temporais (criação, redenção, providência, governo do mundo), mas o  

Logos. A sua concepção de Verbo é a de intermediário entre Deus Pai e o 

mundo — [...]. Ora, é por influxo do Logos que o Imperador recebe todo o 

seu poder o qual é a “imagem (eikôn) da realeza do Alto”. O Governo do 

mundo é dado pelo Pai ao Logos mediador de quem o Imperador o recebe  

por associação logóica: este é, pois um alter-Christus, vigário do Grande  

Rei. Temos assim desenhada uma linha-reta: Deus-Pai, Logos-Filho, 

Imperador” (Rosa, 2008, p. 14-15). 

 

Na proposta ariana a assimilação da imagem de Cristo pelo Imperador garantia a 

sacralidade de seu poder perante as comunidades cristãs. O poder imperial utilizou-se de 

símbolos construídos a partir de múltiplas referências de Cristo, que, por sua vez, era 

considerado uma imagem perfeita do Pai. O Imperador Romano, por aproximação dos 

atributos simbólicos emanados do Filho, se tornaria concomitantemente a imagem do Pai. 

Tudo isso ordenaria a formação de um tipo de Império Romano cristão. 
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CONSIDERAÇÕES ACERCA IMAGINÁRIO LIGADO AO MAL NO 

PROGNOSTICUM FUTURI SAECULI, DE JULIÃO DE TOLEDO (642- 

690 D.C.) 

 

Germano Miguel Favaro Esteves
80

 

 
 

Resumo: Julião de Toledo (642-690 d.C.), cuja vida e escritos influenciaram de maneira 

considerável tanto a teologia do reino visigodo quanto a cristandade ocidental, nascido na 

cidade de Toledo e nomeado bispo da sede toledana em 672 d.C., é tido até hoje como um dos 

últimos grandes bispos da Hispânia Visigoda. Considerado um de seus mais importantes 

trabalhos, o Prognosticum Futuri Saeculi (Prognóstico dos séculos futuros), escrito em 688 

d.C, é uma obra dividida em três livros, voltada para fins teológicos e pastorais que busca 

reproduzir certa doutrina em escatologia e que usa todos os meios, incluindo a retórica como 

arte ou método de persuasão, para difundir as verdades relacionadas com realidades 

escatológicas, conforme ensinadas pelos Pais da Igreja e pelo magistério pastoral dos bispos 

do século VII. Nosso objetivo é analisar as passagens referentes ao Mal, com foco na figura a 

quem este é devido, o diabo e seus seguidores, pois vemos nessa obra uma fonte privilegiada 

para o estudo do imaginário as representações maléficas e os lugares do além. 

 

 

 

Introdução 

 

 

Em muitos contextos sociais, as práticas e as superstições populares estão misturadas 

com os dogmas oficiais das igrejas/religiões instituídas. De acordo com os meios e as 

circunstâncias, tanto as crenças como os ritos, preconizados pelas instituições religiosas 

oficiais, são praticados e sentidos de maneira diferente. Portanto, é pertinente realçar ainda 

que  o  patrimônio  simbólico-religioso  oficial,  com  seus  dogmas,  ortodoxia,    

organização formal, não é facilmente compreensível pelo povo; dessa forma, a religiosidade 

popular, como subsistema, é uma interpretação própria que o grupo social faz aos 

ensinamentos da religião ou igreja dominante; é a forma como a população vive e expressa 

sua “religião” no dia-a-dia   ( RODRIGUES, 2007 : 80-81). 

Sendo assim, ao olhar para a sociedade atual e todos os problemas ligados à vivência e 

aos sentimentos humanos que enfrentamos, toda violência, guerras, caos, das mais pequenas e 

infames brincadeiras que tem um fundo de maldade até o genocídio orquestrado por ditadores 

neste início de século e no século passado, fazemos uma simples pergunta, que não apresenta 
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uma resposta tão direta, de onde vem o Mal e suas representações? 

As origens do Mal remontam as antigas religiões e textos babilônicos (MINOIS, 2004: 

12) que, diferentemente do Genesis, não colocam o homem como o primeiro transgressor, 

aquele que condenou a humanidade ao pecado original. Do ponto de vista babilônico, o Mal e 

sua criação são atribuídos aos Deuses, que moldaram o mundo à sua imagem e semelhança 

(MINOIS, 2004: 13), sendo que um dos textos mais conhecidos do período, a epopéia de 

Gilgamesh, reconhece a existência primordial do Mal. 

Partindo para uma comparação mais direta, as personificações do Mal nas culturas 

ocidentais e orientais nos dão uma perspectiva de como o Mal, como conceito e como algo 

vivido e sentido, chegaram aos ocidentais. Como mostra-nos Jeffrey Burton Russel, as 

formulações paralelas do Diabo em culturas diversas e muito distantes no espaço podem 

nascer de estruturas universais do pensamento humano, ou podem ser produto de um  

processo, ainda desconhecido, de difusão cultural (RUSSEL, 1991: 45). 

Dentro das formulações imaginárias e da sensibilidade dos homens que viveram no 

período entre a Antiguidade Tardia e a Idade Média, a presença do Além deve ser sempre 

consciente e viva para o cristão, pois é em sua vivência e em sua percepção do mundo e no 

mundo que ele põe em risco sua salvação. Assim, tomamos como referência as palavras de 

Jacques Le Goff acerca do imaginário. Para o autor, 

 

[...] o pergaminho, a tinta, a escrita, os selos, etc., exprimem mais que uma 
representação: exprimem também uma imaginação da cultura, da 
administração, do poder. O imaginário do escrito não é o mesmo da palavra, 
do monumento ou da imagem. As fórmulas do protocolo inicial, das 
cláusulas finais, da datação, a lista das testemunhas – para não falar do texto 
propriamente dito – refletem não só as situações concretas mas também um 

imaginário
106  

do poder, da sociedade, do tempo, da justiça, etc. (1994: 13) 
 

Neste trabalho também utilizamos como referencial teórico a definição de imaginário 

dada pelo professor Hilário Franco Júnior (1998: 16): “por imaginário entendemos um 

conjunto de imagens visuais e verbais gerado por uma sociedade (ou parcela desta) na sua 

relação consigo mesma, com outros grupos humanos e com o universo em geral”. Dessa 

forma, tratando diretamente da percepção cristã, em cada instante dessa dita existência, 

mesmo quando não está consciente, o combate por sua alma é travado sem trégua no plano 

terrestre. Assim, o cotidiano em que vive o cristão é dotado de uma percepção escatológica, 

pois o Além e seus lugares são uma consequência imediata e viva da vida neste mundo. 

Uma breve análise sobre a literatura visigoda mostra-nos que hagiógrafos e teólogos  

do período estavam, em grande medida, voltados a pensar e refletir sobre o fim dos tempos. 
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Vemos que Isidoro de Sevilha no livro das Sentenças, obra que trata de modo  quase 

exclusivo a dogmática sobre a criação, sobre os homens e os santos, em que a figura diabólica 

encontra grandioso destaque, principalmente na origem do Mal, nos dá claramente a ideia de 

um fim próximo, abordando a vinda do Anticristo e o juízo de Deus no dia do Julgamento 

Final. Uma das maiores representações que nos remete ao Apocalipse, a do Anticristo, 

também se encontra presente nas Vitae hispano-visigodas. 

Para além das formulações dos Padres da Igreja e dos bispos visigodos sobre o tema, o 

Anticristo aparecerá nos relatos hagiográficos dando a entender que o tempo em que os  

autores vivem está sujeito a ser o último tempo, pois o Antichristus, uma das representações 

mais potentes do Mal, está, nas palavras dos hagiógrafos, presente no reino visigodo, o que 

pode indicar que a Parusia está próxima e que todos os sinais devem ser levados em 

consideração. 

Jacques Le Goff afirma que três grandes prelados “espanhóis” trataram sobre a 

escatologia e sobre os lugares do Além, baseando-se principalmente nos Padres da Patrística,  

a saber: Taio de Saragoça, Isidoro de Sevilha e Julião de Toledo (LE GOFF, 1995: 12). 

 

Autoria, vida e obra 

 

 

Julião de Toledo (642-690) é considerado o último dos grandes teólogos do século VII 

na Hispânia (STANCATI, 2010, p. ix), conhecido graças ao elogio escrito por seu discípulo e 

sucessor Felix de Toledo, obra em que é descrito como alguém de caráter enérgico, 

preocupado com a ideia de unidade da Igreja na Hispânia. Julião participou ativamente dos 

concílios XII, XIII, XIV e XV de Toledo e, sendo conhecedor de Isidoro e Gregório,   tornou- 

se um dos escritores mais fecundos da escola toledana (CUEVAS; DEL VAL, 1956: 115). 

Em sua breve biografia (Sancti Juliani Toledani Episcopi vita. PL Migne, Cols 444-452), são 

descritos, mesmo que brevemente, os mais importantes estágios da vida de Julião e suas 

principais obras. Essa biografia ilustra a importância que Felix dava aos trabalhos literários do 

bispo e teólogo de Toledo, expressando admiração pelo seu ministério pastoral na capital do 

reino. 

Porém, a principal obra escrita por Julião é o Prognosticum Futuri Saeculi
81

,  trabalho 

teológico voltado para o entendimento da escatologia cristã. Escrito por volta de 688, nele 
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passagem referente. 
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podemos ver uma junção das concepções escatológicas discutidas no período da Antiguidade 

Tardia e os trabalhos clássicos dos Padres da Igreja, sendo difundido posteriormente por 

diversos lugares da Europa Medieval (STANCATI, 2010: 34-35). Dessa maneira, o trabalho 

de Julião é considerado o primeiro tratado de escatologia cristã na forma de uma completa e 

sistemática síntese, reunindo a tradição patrística relacionada a temas escatológicos, 

conectados por um sistemático caminho, e adicionando um conjunto de conclusões racionais 

de significado notável no nível metodológico e teológico. 

Dessa forma, trabalho de Julião tem uma estrutura interna lógica. Ele deriva de um 

projeto teológico que é o resultado de um diálogo
82 

que organiza a escolha dos assuntos 

escatológicos a serem tratados de uma forma teológica. É também um trabalho que exigiu  

uma edição dedicada, com uma nova metodologia, calcada nos textos dos Padres da Igreja, 

considerando as verdades escatológicas como uma dimensão fundamental da teologia e da 

antropologia cristã (CUEVAS; DEL VAL, 1956: 166). O Prognosticum é uma obra    

dividida em três livros, voltada para fins teológicos, científicos e pastorais, que busca 

reproduzir certa doutrina em escatologia e que usa todos os meios, incluindo a retórica como 

arte ou método  de persuasão, para difundir as verdades relacionadas com realidades 

escatológicas, conforme ensinadas pelos Pais da Igreja e pelo magistério pastoral dos bispos 

do século VII (CUEVAS; DEL VAL, 1956: 167). 

Havia um interesse especial na reflexão sobre o que seria precisamente o estado das 

almas, tanto no tempo como no espaço, durante o tempo entre a morte do ser humano, a 

Parusia e o Juízo Final (HERRERO, 2006: 505). Um tempo insignificante, certamente, se 

comparado com a eternidade, mas cada vez mais longo em relação ao que eram as 

expectativas das comunidades cristãs. Um período, em suma, cuja incansável extensão   (entre 

outros) começou a despertar cada vez mais a atenção dos pensadores da Antiguidade Tardia 

(HERRERO, 2006: 505). Uma outra obra de Julião de Toledo o De comprobatione sextae 

Aetatis (Da demonstração que o mundo encontra-se em sua sexta idade), composto em 686 e 

dedicado ao rei Ervigio, é um tratado sobre a polêmica anti-judaica, herdeiro, portanto, em 

grande parte, o De fide Catholica contra Iudaeos, de Isidoro de Sevilha, e do Perpétua 

uirginitate beatae Mariae, de Ildefonso Toledo. O trabalho é dividido em três livros, 

precedidos por uma oração ao Senhor e a carta dedicatória ao rei, cujo governo foi 

caracterizado, entre outras coisas, por suas leis severas contra os judeus. O título do tratado, a 

partir da prova de que o mundo está em sua sexta idade, faz alusão à divisão agostiniana 
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referindo-se às seis idades do mundo, correspondente ao seis dias da criação. (HILLGARTH, 

J. N., 1976: 141-212). 

 

O mal no Prognosticum Futuri Saeculi 

 

 

Analisando o Prognosticum de Julião, em seu primeiro Livro, Sobre a origem da 

morte humana, no capítulo XIV, intitulado Os cristãos não devem temer a morte corporal, 

porque o justo vive pela fé, o autor faz a seguinte indagação: 

 

Se você é justo, e vive pela fé, se você realmente acredita em Deus, por que, 

já que você está prestes a estar com Cristo e está firme na promessa do 

Senhor, não se abraça à garantia de que você é chamado a Cristo, e se 

alegra que está livre do diabo? (Prognosticum I, 14) 

 

Nessa passagem, Julião faz uma menção indireta à morte da alma, a perdição eterna a 

que alguns podem ser levados após a morte corporal. Assim, os cristãos deveriam confiar em 

sua fé em Deus e em Cristo para evitar a “segunda morte” o que os levaria ao encontro do 

Diabo e à exclusão do mundo divino, de acordo com as escrituras
83

 

Ainda no primeiro livro, no XV capítulo, intitulado Considerações de que o medo da 

morte pode ser moderado, de modo que devemos abraçar ao invés de temer o dia de nossa 

vocação, e um grande número de pessoas queridas nos espera lá, Julião, citando Cipriano de 

Cartago, novamente lança uma pergunta: 

 

Da mesma forma, o mesmo doutor acrescenta: que outras coisas fazemos no 

mundo do que uma travar contínuos combates contra o Diabo, contra seus 

dardos e lanças? É um enfrentamento constante com a avareza, contra a 

impudência, com a ira e com a ambição: é uma batalha contínua e forçosa 

contra os vícios carnais e com os encantos do século. A mente do homem, 

sitiada e rodeada por todas as partes pelos ataques do Diabo, enfrenta a cada 

uma, resistindo. [...] A alma sofre diariamente muitas perseguições, o 

coração é oprimido por inúmeros perigos, ainda preferindo ficar e 

permanecer no combate contra as espadas do Diabo, quando é mais fácil e 

rápido ir ao encontro da morte e ao encontro do Cristo. Por isso Cristo nos 

prepara e ensina dizendo-nos: “Em verdade, em verdade vos digo, que vós 

chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes,  

mas a vossa tristeza se converterá em alegria (João, 16: 20). (Prognosticum, 

I, 15). 

 

Cipriano, em sua obra De mortalitate, descreve a violenta ação de Satanás, que 
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guerreia com dardos e armas contra a Igreja e seus seguidores (STANCATI, 2010: 287). A 

passagem mostra-nos o mundo em uma constante batalha entre o Bem e o Mal, uma  

referência ao tempo das perseguições aos mártires, quando o fim de todas as coisas estava, na 

percepção cristã, muito perto de acontecer. Essa ideia contribui consideravelmente para  

prover conforto e a coragem necessários para os indivíduos cristãos em sua luta cotidiana 

contra o Mal. 

Continuando, no capítulo XVI, intitulado Quão contrária a nossa vontade é a oração 

do senhor quando nós diariamente oramos para que a vontade de Deus fosse feita, e ainda,  

ao mesmo tempo que não queremos passar sobre Ele, por causa do medo persistente de  

morte, como na história do irmão que estava com medo de deixar este mundo e para quem 

Cristo apareceu e repreendeu-o, Julião lança outra pergunta aos cristãos: “Por que com 

frequentes e repetidas orações nós suplicamos e imploramos que o dia de seu reino chegue 

logo, se nossos maiores anseios e mais fortes desejos são para servir o Diabo aqui, ao invés do 

reino de Cristo?” (Prognosticum, I, 16). Essa passagem exorta a vida de um colega de Julião, 

um bispo anônimo, que no momento de sua morte viu uma figura sobrenatural, talvez o 

Senhor, que o repreendeu sobre sua resistência em entregar-se à morte deixando o mundo de 

lado (STANCATI, 2010: 290). Tal ação do bispo, narrada por Julião, ressalta o quão difícil é 

se desapegar dos prazeres do mundo, dominado pelo Diabo, e entregar-se à morte, o que leva 

os cristãos para além da efêmera vida terrena. 

Adentrando o segundo livro do Prognosticum, vemos que este é dedicado a responder 

a seguinte pergunta: qual a condição das almas dos mortos depois de sua morte corporal e 

antes da ressurreição final? Tommaso Stancati demonstra que esse, indubitavelmente, é o  

mais importante núcleo do trabalho escatológico de Julião em sua original contribuição, nos 

níveis escatológico e histórico, para o desenvolvimento teológico e dogmático da teologia 

cristã (STANCATI, 2010: 296). 

Em seu X capítulo, intitulado Mesmo que as almas que alcançaram algo menos do  

que perfeita santidade e partem desta vida nessa condição podem um dia obter o reino com  

os santos, assim mesmo não estão imediatamente situadas no reino celeste ao deixar o corpo, 

Julião cita uma passagem de Juliano Pomerius , mostrando que as almas daqueles que não são 

perfeitos podem ser purificadas com os chamados “castigos medicinais”: 

 

Juliano Pomerius diz: Uma vez que a Igreja efetivamente pleiteia aqui 

aqueles espíritos que deixam este mundo com uma santidade imperfeita  

para ser capaz de ir imediatamente para o paraíso após a deposição de seus 

próprios corpos, e não viver tão mal e repreensivelmente ou perseverar em 

seus próprios crimes tanto quanto para merecer ser condenado com o Diabo 
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e seus anjos, uma vez purificado com punições de cura, quando seus corpos 

atingirem a bendita imortalidade e participarem do reino celestial, eles 

permanecerão lá sem nada para prejudicar a sua beatitude. (Prognosticum, 

II, 10). 

 

Julião, usando as palavras de Juliano, sublinha a força da Igreja em salvar as almas 

daqueles que não viveram em plena santidade, afirmando que o sofrimento, por intercessão de 

Deus, os castigos medicinais ou punições de cura têm uma justificativa. Assim, o corpo 

(carne), do ponto de vista do autor, não é de todo mau, pois foi criado e preenchido por Deus 

e, desde que purificado, pode livrar a alma, ascendendo esta ao Paraíso. 

Seguindo a mesma ideia, no capítulo XXI, intitulado As almas dos mortos sofrem o 

fogo purificador não depois, mas antes do juízo final, Julião concorda com Santo Agostinho 

(AGOSTINHO. De civitate Dei. XXI, 26), ao afirmar que o cristão pode sofrer a punição em 

vida e mesmo depois da morte: 

 

Pelas quais, e depois de outras considerações, o mesmo doutor [Santo 

Agostinho] diz: Todo aquele que, por isso, deseja escapar punições eternas, 

que ele não apenas deve ser batizado, mas também santificar-se em Cristo, 

assim verdadeiramente passará do Diabo para Cristo. Devemos pensar, sem 

duvida, que as penas purgatórias acontecerão antes do final e terrível 

julgamento (Prognosticum, II, 21). 

 

Esse capítulo ilustra quando pode acontecer a purificação. Ela certamente, segundo o 

autor, ocorrerá antes do julgamento final, que será mais rigoroso, podendo levar o pecador  

que não se purificou à punição eterna. Assim, vemos a distinção temporal com relação à 

punição que deve ser aplicada. Antes do julgamento final, a punição é tida como um elemento 

de salvação, da graça divina, que faz com que o indivíduo ascenda ao céu, porém, depois do 

Juízo Final, a punição lançará a alma do pecador ao Inferno. 

No capítulo XXV, intitulado Se as almas dos bem-aventurados se atrevem a orar por 

aqueles a quem acreditam serem designados para o inferno, Julião cita Gregório Magno, que 

afirma: “nós rezamos para nossos inimigos” (GREGORIO. Dialogorum, IV, 34), pois estes 

podem ainda encontrar salvação por meio da conversão e da penitência, e faz a seguinte 

pergunta, baseando-se nas sagradas escrituras: 

 

O que mais, na verdade, pode ser implorado por seus inimigos, se não o que 
o apóstolo diz: Que Deus lhes conceda a conversão para conhecer a 
verdade, e que se arrependam, libertando-se dos laços do Diabo, em que à 
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vontade dele estão presos? (Prognosticum, II. 25)
84

 

 
Essa questão de grande importância levantada por Julião mostra-nos que o cristão  

pode rezar para qualquer pessoa, incluindo seus inimigos, mas não se pode rezar para aqueles 

que já foram julgados e condenados. Enquanto vivos e antes do julgamento final, aqueles que 

se entregaram ao pecado e à aliança com o Diabo ainda podem ser salvos mediante oração, 

penitência, punição ou arrependimento. 

A penúltima passagem em que encontramos o Diabo está no terceiro e mais longo 

livro, intitulado Na ressurreição final do corpo, em que o autor trata dos mais diferentes 

problemas e mistérios da ressurreição final dos mortos. No capítulo XXXVII, intitulado O 

justo não terá medo de ouvir o castigo, novamente baseando-se em Santo Agostinho e nas 

Sagradas Escrituras, o autor aborda a questão da punição eterna: 

 

Portanto, uma vez que o Senhor tenha julgado os ímpios e os enviado para 

o fogo eterno, dizendo-lhes: “afasta-se de mim para o fogo eterno,  

preparado para o diabo e seus anjos”, os justos não temerão ao ouvir este 

mal porque se encontrarão à direita do Juiz. O castigo aqui ouvido deve 

entender-se como o fogo perpétuo onde são lançados pelo Senhor; do qual 

nós, Oh Cristo, com sua habitual piedade, livrai-nos, e juntai-nos a vós 

(Prognosticum, III, 37). 

 

Esse é precisamente o momento do julgamento final, onde os justos são separados dos 

ímpios, no evento final da história, baseado nos textos bíblicos, principalmente os discursos  

de Jesus no Evangelho de Mateus e nos salmos. 

A última passagem referente ao Diabo encontra-se no capítulo XLIV, intitulado A 

recompensa  dos  escolhidos  acontecerá  depois  da danação dos  ímpios, no qual, novamente 

baseando-se nas Sagradas Escrituras, Julião fala da recompensa dos eleitos e da danação dos ímpios. 

Vejamos: 

 

[...] e os ímpios irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. 

No Apocalipse, também, lemos que esta ordem é mantida, onde se expressa 

claramente. Em primeiro lugar, na verdade, remete-nos para o castigo do 

diabo e todos os seus, e se diz: Então a morte e o inferno foram lançados no 

lago de fogo (Prognosticum, III, 64). 

 

Julião, seguindo as Sagradas Escrituras acerca do julgamento de Deus, mostra-nos a 

ordem cronológica dos acontecimentos, em que, primeiramente, os ímpios serão julgados e, 
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em segundo lugar os eleitos, mostrando a preeminência dos escolhidos, pois “[...] a sentença 

deve primeiro ser infligida sobre os pecadores, e depois, as recompensas eternas serão 

concedidas aos santos”( Prognosticum, III: 64). Por essa razão, como afirma Stancati, os 

eleitos são mencionados por último, pois para estes está assegurada a eternidade no Paraíso 

(STANCATI, 2010: 354). 

 

Considerações Finais 

 

 

Como podemos observar, a figura demoníaca e suas representações estão presentes 

dentro das formulações hagiográficas e sobretudo teológicas dos autores hispano-visigodos do 

século VII. Julião de Toledo, considerado um dos últimos, senão o último teólogo visigodo, 

produz uma obra voltada a explicar o estado das almas em uma linha temporal que vai da 

morte física do ser humano até o momento do Juízo Final. O Mal, para o bispo de Toledo, 

também pode ser uma forma da ação de Deus por meio dos castigos medicinais ou punições 

de cura, relegando à segunda morte, a morte da alma, maior importância, pois ela pode levar o 

indivíduo, no dia do julgamento, à eternidade das trevas. 

Dessa forma, uma abordagem que encontra-se na “longa duração” proposta por 

Fernand  Braudel  (BRAUDEL,  1970:  60-97),  bem  como  por  Michel  Vovelle 

(VOVELLE, 2005: 99), que vê na longa duração o veículo pelo qual a história cultural teve 

mais avanços pode-nos dar importantes ferramentas para o estudo do imaginário do período. 

Jacques Le Goff chega a tratar a longa duração como “a mais fecunda das perspectivas 

definidas pelos pioneiros da história nova” ( LE GOFF, 2005: 65). Inseridas nesse âmbito 

estão as realidades metafísicas e transcendentes, que, no âmbito das formulações e percepções 

humanas que escreveram a história e nela se inscreveram por meio de imaginários e suas 

projeções no social, suscitaram comportamentos, palavras e obras, entre essas últimas, as 

literárias e artísticas 

Assim, o pensamento a respeito do sagrado e sua percepção, dogmas e o modus  

vivendi dos cristãos dos primeiros séculos foram passados de geração em geração até 

desembocar na formulação literária visigoda, bem como ocorreu com as representações do 

Bem, do Mal, do Juízo Final, expressas nas palavras de Julião de Toledo. 
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POTETORES EXQUISITI: A LÍRICA TABERNÁRIA DOS 

GOLIARDOS REPRESENTADA NO CARMINA BURANA – 

SÉCULOS XII-XIII. 

 

 

Helena Macedo Ribas
85

 

 
 

Resumo: Ao longo do período conhecido como Idade Média vemos uma serie de 

manifestações culturais que tomam forma nos diferentes ambientes medievais, em especial a 

cidade e a corte. No ambiente efervescente da cidade, o surgimento das primeiras 

universidades atrai toda uma sorte de estudantes, e um grupo em especial, os Goliardos, 

chamam a atenção por serem clérigos estudantes, que vagam entre os maiores centros urbanos 

da Cristandade e levam uma vida boêmia e alegre, cantando canções sobre suas experiências 

de vida, que mais tarde foram cristalizadas no manuscrito hoje conhecido como Carmina 

Burana, datado do século XIII. Este trabalho irá focar na “lírica goliárdica” presente no 

Carmina Burana, em especial a lírica tabernária, traçando suas especificidades e tentando 

perceber as relações humanas e experiências de vida desses estudantes boêmios e sua 

percepção da sociedade que os cercava através de suas canções. 

 

Pavavras – chave: Goliardos; Carmina Burana; Poesia Medieval. 

INTRODUÇÃO 

Os séculos XII e XIII são períodos de profundas transformações na  Cristandade 

Latina, nos quais algumas estruturas políticas e sociais que perduraram por séculos, passam a 
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decair, em virtude de estruturas novas. As cidades ganham nova vida, graças ao 

reaquecimento do comércio decorrente de uma crescente monetarização da sociedade, 

dinamizando as relações comerciais, e também a criação primeiro de escolas e mais tarde de 

universidades, lugares dedicados especialmente (mas não só) a reprodução e reflexão sobre os 

escritos legados da Antiguidade num resgate e redescobrimento de textos de diversas áreas de 

conhecimento, como a filosofia e o direito, que foi perpetrado especialmente por clérigos, 

membros de ordens menores ou simplesmente estudantes. 

Segundo Georges Duby (1989: 143-160) a própria condição de vida das pessoas passa 

por uma melhora, com um período de abundância no campo e aumento da taxa de natalidade, 

que beneficia a nobreza senhorial e que também faz ascender uma aristocracia “leiga” e a 

burguesia, que opera as relações comerciais. Dessa conjuntura emerge uma nova   consciência 

do progresso, que opera uma mudança gradual no sistema de valores da época, na qual a visão 

pessimista de que o homem está fadado à decadência e ao pecado é gradualmente substituída 

por uma visão mais otimista que foca na capacidade do homem de se autoaprimorar a cada 

geração, num processo de conquista. 

Partindo desse contexto favorável, podemos perceber no século XII o aumento da 

preocupação com a reprodução e reflexão sobre os textos da antiguidade, surgida nas cidades, 

dentro das escolas. Tal esforço é realizado pelo indivíduo que Jacques Le Goff categoriza 

como intelectual, que são “aqueles que têm por ofício pensar e ensinar o seu pensamento” 

(1984: 5), e que muitas vezes também são conhecidos como sábios ou clérigos. É necessário, 

no entanto, esclarecer o conceito de clérigo na sociedade medieval, uma vez que o termo se 

refere a mais do que aparenta. Um clérigo é, sobretudo, um estudante, alguém que frequenta  

as escolas e mais tarde as universidades, estuda o latim e os autores clássicos. Sua relação  

com a Igreja varia muito, podendo ser este indivíduo ordenado, em busca de ordenação ou, 

também comum, um leigo. Segundo Maria Teresa Brocchieri (1991: 193-217), os termos 

“clérigo” e “homem de letras” podem ser considerados sinônimos, uma vez que designam 

aquele que “trabalha com a palavra e com a mente”, tornando-se inclusive tema de discussão 

ideológica  no período para legitimar o trabalho intelectual como válido e honesto. 

Esses homens de letras fizeram da cidade seu lugar de atuação, pois era onde se 

localizava a escola e a universidade, que eram os novos centros de difusão do “novo” saber 

laicizado. Cidade que é vista de forma ambígua pelas diversas vozes que se fazem ouvir neste 

período de mudanças. Um exemplo marcante é Paris, que divide opiniões entre os pensadores 

desse século XII; de um lado a nova Babilônia clamada por Bernardo de Claraval como lugar 

de tentações e pecado, o qual qualquer cristão que busque o verdadeiro conhecimento deve 
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evitar em prol da “escola da solidão”; de outro, pensadores como Jean de Salisbury veem  

Paris como um lugar movimentado e alegre, onde a vida pública se dá ao ar livre e os clérigos 

tem prestígio, assim como os intelectuais (LE GOFF, 1984: 25-27). A cidade está cheia de 

espaços de sociabilidade: igrejas, feiras, praças públicas, tabernas, escolas e universidades,  

por onde transitam muitas pessoas todos os dias. É um ambiente propício para propagação de 

ideias, pregações, e também de música e diversão, trazidas pelos jograis e trovadores. É nesse 

ambiente efervescente de vida e atividade que surgiu uma categoria peculiar de clérigos, que 

ficaram conhecidos como Goliardos. 

Segundo o pensador espanhol Luiz Antonio de Villena, os Goliardos formam um 

segmento  social  diferente  dos  comumente  encontrados  nas  sociedades  medievais,  não se 

enquadrando em nenhum “papel” sedimentado, como o burguês, o nobre ou o eclesiástico. Os 

Goliardos são homens de “mal viver” para esses segmentos, uma vez que não tinham uma 

vida fixa, vagando pelas escolas a procura dos mestres que ofereciam os conhecimentos pelos 

quais mais se interessavam mas ao mesmo tempo entregues a uma vida alegre, por vezes 

mendicante e muito frequentemente empobrecida, cantando sobre suas experiências, jogando  

e bebendo nas tabernas e satirizando o clero
86 

e a sociedade. Os Goliardos são um sintoma das 

transformações pelas quais a sociedade medieval passava naquele momento, se posicionando 

criticamente contra valores com os quais não concordavam, se tornando “la primera grán 

rebelión del Occidente contra sus mismos excesos espirituales”.(VILLENA, 2010: 54) 

Para Villena, existem dois arquétipos de Goliardo: um que é vagante, que se entrega a 

uma vida de jogo e bebida e mulheres, que está em busca de alguém que o acolha e patrocine, 

mas que nem sempre consegue esse apoio; são os “genuínos”, e os maiores exemplos são 

Hugo de Orleans (ou Hugo Primas, que foi um monge de vida simples e tipicamente 

goliárdica, que em sua juventude compunha sobre o amor e o clero de forma satírica, e na 

velhice se voltou para questões mais conscientes, como a insensibilidade da Igreja para com 

os pobres) e o Archipoeta (“poeta entre os poetas”, que era protegido de Rainaldo de Dassel, 

homem de confiança de Frederico I, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e que o 

acompanhou em muitas empreitadas, estando em várias cidades). O outro grupo, chamado dos 

“de la mente” por Villena, seguiam princípios goliárdicos mas não levavam o mesmo estilo de 

vida vagante, como é o caso de Gautier de Chatillon.(VILLENA, 2010: 77-85) 

Além dessas duas divisões, uma terceira é proposta por Ana Arranz Guzmán, em seu 

breve estudo sobre os Goliardos (2012, p. 43-84). Esta terceira categoria seria na verdade uma 
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mistura das outras duas, um intelectual que é vagante, mas que também ocupa um lugar de 

prestígio na sociedade, e essa é a descrição perfeita de Pedro Abelardo. Tem havido um  

debate na historiografia
87 

quanto a classificar Abelardo como um goliardo ou não; Se ele o  

foi de fato, isso se deu posteriormente à sua separação de Heloísa, quando retoma suas aulas e 

acaba por angariar desafetos, como Bernardo de Claraval. Abelardo se mistura aos alunos, 

frequenta a taberna e é possível que tenha sido mesmo um goliardo devido ao nível de seu 

conhecimento combinado com o meio no qual estava inserido. Se não o foi, com certeza 

serviu de inspiração para outros Goliardos, pelo seu modo de vida vagante entre mosteiros e 

sua inquietude intelectual. (GUZMÁN, 2012: 51-54) 

Ao olharmos para essas diferenciações, é necessária a reflexão sobre as aspirações de 

vida dos Goliardos. Muitos pensadores de diversas áreas tendem a salientar a vida errante e 

alegre dos Goliardos enquanto vagantes e até mesmo como agentes subversivos da ordem 

vigente, porém alguns especialistas veem que a busca que perpassa a vida de um goliardo 

muitas vezes é a busca por um mecenas ou algum meio de se sustentarem, seja na corte ou 

dentro da Igreja. Os casos mais famosos são o do Archipoeta, que citamos acima, que viveu 

sob a proteção de Rainaldo de Dassel, este que frequentemente aparecia em suas canções 

como um homem bom e santo por ter lhe provido uma vida confortável (VILLENA, 2010: 77-

86), e o do próprio Gautier de Chatillôn (ou de Lille), que buscou por muito tempo uma 

posição de destaque na Cúria Romana, sem sucesso, depois de ter sido secretário da 

chancelaria de Henrique II Plantageneta. (VILLENA, 2010: 83-94) Esses casos sugerem que a 

busca por um patrono que fornecesse uma vida confortável existia e poderia até ser frequente, 

o que parece contraditório tendo em vista o teor anticlerical e de moral mais “natural” de 

muitas das canções goliárdicas. Para Le Goff, “parecem querer, sobretudo, tornar-se os novos 

beneficiados da ordem social; mais do que alterá-la”. (LE GOFF, 1984: 30) 

As canções goliárdicas se espalham em quatro manuscritos conhecidos por nós, e que 

foram curiosamente preservados em mosteiros. O mais antigo é datado do século XI, chamado 

Carmina Cantabrigensia, encontrado na região da atual Inglaterra, assim como o Carmina 

Arundeliana, também do século XI. Também existe o Carmina Rivipullensia, encontrado no 

monastério de Ripoll, na região da atual Catalunha no século XII, porém o mais extenso 
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cancioneiro goliárdico, o Carmina Burana, datado do século XIII e que foi encontrado em um 

mosteiro beneditino na Região da Bavária, atual sul da Alemanha, contendo mais de 200 

poemas, a maioria em latim, com alguns em médio alto alemão. (SOLA, 2006: 9-10) Esses 

cancioneiros ficaram esquecidos durante séculos, até serem encontrados por pesquisadores, no 

caso do Carmina Burana no século XIX, quando uma primeira edição foi publicada. Nos anos 

1930, o nome Carmina Burana ficou mundialmente conhecido através de uma adaptação para 

orquestra e coral feita pelo maestro alemão Carl Orff, que musicou 23 peças do cancioneiro, 

sendo mais célebre e ainda hoje lembrada a canção “O Fortuna”. A grande maioria das 

canções são anônimas, mas algumas trazem uma identificação de quem as teria composto, por 

esse motivo chega até nós nomes como Gautier de Chatillôn, Pierre de Blois, Hugo Primas  

(ou O primado); outras vezes, nos chegam codinomes, como o “Archipoeta de Colônia” ou o 

“Anônimo Enamorado”
88

, sendo possível traçar as temáticas preferidas desses poetas. Por 

exemplo, os poemas mais ácidos contra o clero corrupto da Igreja são de Gautier de Chatillôn, 

enquanto o Archipoeta tem mais canções sobre a vida na taberna. 

 

EIXOS TEMÁTICOS 

 
 

O cancioneiro Carmina Burana
89 

possui uma divisão temática bastante proeminente, 

segundo Juán Estevez Sola. São separados em três grandes grupos temáticos: poemas morais  

e satíricos, poemas de amor e natureza e poemas de vinho e jogo. Tal classificação foi 

descoberta (pois parece que existe no manuscrito original) pelos filólogos alemães A. Hilka  e 

O. Schumman, responsáveis pela única edição que contém os 229 poemas que compõem o 

manuscrito original. Dentro desses três eixos temáticos, podemos destacar alguns subtemas 

que são mais comuns nas poesias como um todo. 

No primeiro segmento (poemas morais) os temas mais recorrentes são a simonia e a 

corrupção do clero, tanto regular quanto secular, e a falta de preocupação da Igreja com os 

mais pobres, que toma forma nas canções através de alegorias de adoração ao “deus  

dinheiro”. Alguns poemas, como Iudas gehennam meruit
90 

(SOLA, 2006: 48-49) fazem uma 

crítica feroz, neste caso, à simonia, generalizando a prática a todos os eclesiásticos (mas 
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especialmente ao baixo clero) que vendem Jesus “sete vezes ao dia” nas celebrações, são 

avarentos e cobiçam a riqueza, apesar da condenação bíblica a essas práticas. Esses “herdeiros 

de Simão
91

”, portanto, mereceriam a danação eterna, representada pela Geena, assim como 

Judas, por sua traição; outras composições, como o poema In terra summus rex est hoc 

tempore nummus
92 

(SOLA, 2006: 52-54) tem um tom mais satírico, personificando o Dinheiro 

e mostrando como a vida dele é fácil, como não existem problemas para ele, exceto  a 

Sabedoria, que é sua inimiga. 

O próximo segmento (poemas de amor) também é o mais extenso dentro do 

cancioneiro de poemas goliárdicos. Os elementos presentes nas canções amorosas goliárdicas 

têm muito em comum com temas recorrentes nas canções de trovadores e jograis, que também 

tiveram papel de destaque dentro da vida nas cortes e cidades da Cristandade Latina. 

Elementos como a dama, a primavera, o “morrer de amor” são pontos de intersecção; são 

poesias laudatórias à natureza, à deusa Vênus e ao amor, sobretudo carnal. Alguns 

especialistas preferem diferenciar as canções amorosas goliárdicas das do fine amour francês 

principalmente através da dicotomia entre realização e idealização do ato amoroso, mas tal 

divisão tão drástica precisa ser problematizada. 

Em linhas bastante gerais, sabemos que uma das principais características do amor 

cortês é a relação de suserania/vassalagem entre cavaleiro e dama, e que essa relação seria de 

alguma forma um espelhamento da relação de serviço que esse mesmo cavaleiro tem para  

com seu senhor (marido da dama a quem presta homenagem). Portanto, o amor ficaria no 

campo da idealização, pois não seria realizável por se tratar de um adultério. Por outro lado, a 

canção goliárdica representa uma realização do amor carnal, em pastorelas nas quais o 

estudante encontra a camponesa em um cenário bucólico e toma a iniciativa (ou, em alguns 

casos, é a moça que o faz) em que o principal objetivo é obter a realização do desejo sexual. 

Porém, devemos notar que ainda que as canções goliárdicas possuam essa 

característica da realização do ato amoroso, que as liga a uma provável experiência real desses 

intelectuais (logo, a canção goliárdica traria elementos descritivos de acontecimentos de suas 

próprias vidas), há, porém certo nível de idealização, principalmente no que concerne aos 

atributos físicos da mulher e nos desejos que eles despertam; por outro lado, sabemos que 

muitas canções trovadorescas não seguem tão à risca o “modelo” de amor irrealizável, 
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retratando assim encontros amorosos bem sucedidos, e por consequência, as experiências 

amorosas também reais dos trovadores em alguma medida. 

 

A TABERNA 

 

 

O último segmento (poemas de jogo e vinho) é o menos extenso, porém é responsável 

pela “fama”, boa ou má, que os Goliardos tiveram em seu tempo. Como estudantes e homens 

de letras, suas poesias possuem uma erudição que lhes é própria, mas que não era acessível à 

maioria da população, como nos aponta o crítico literário suíço Paul Zumthor: 

Os Goliardos giróvagos, rompendo com a escola ou a abadia, e às vezes 

organizados em bandos, fizeram profissão de jocosos, poetas e  

especialmente cantores, a esse título misturados na multidão de ‘jograis’ 

leigos, embora várias obras atribuídas a eles, como os Carmina Burana, 

provavelmente só tenham agradado a públicos muito limitados.  

(ZUMTHOR, 1993: 57-58) 

 

Apesar de, enquanto vagarem, os Goliardos pudessem divertir as pessoas com suas 

canções, (pois, como citamos acima, a fim de conseguirem algum meio de sustento, era 

comum que os Goliardos se apresentassem nas ruas e nas tabernas) podemos supor que as 

barreiras impostas tanto pelo nível de erudição quanto pelo próprio uso do latim, que não era 

a língua corrente da população geral, mas sim a língua do conhecimento, dos textos antigos e 

a língua corrente nas escolas e universidades, limitou a apreciação dessas canções aos espaços 

de conhecimento. Os Goliardos compõem, portanto, para seus pares, e as canções se espalham 

por diversas universidades pelo caráter vagante destes intelectuais. São nessas canções 

tabernárias que a presença de Baco é inconfundível, como patrono, protetor e provedor de um 

interminável estoque de vinho. 

Nesta divisão podemos encontrar o famoso poema estuans intrinsecus ira  

vehementi
93 

(SOLA, 2006:219-225), cuja autoria é atribuída ao Archipoeta de Colônia, sendo 

um poema longo que trata de uma confissão do eu-lírico sobre seus próprios pecados. Num 

primeiro momento, ele os condena e lamenta a falta de virtudes, para em seguida exaltar o 

prazer de cometer esses deslizes, especialmente se estiverem ligados ao vinho e a taberna,  

para então finalizar com o arrependimento e o pedido de perdão. Este poema é muito 

importante, pois além de trazer um panorama da vida que um goliardo levava, ainda é um 

exemplo de uma “Poesia de experiência” na qual, segundo Villena “el goliardo habla de si, 

jugando a la confisión pública, pero fiando ante todo em la transmisibilidad del sentimiento  
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de la propia experiencia”.(VILLENA, 2010: 73) 

A taberna, além de tema de muitas canções goliárdicas, dentro e fora do segmento 

citado, é o espaço de sociabilidade por excelência desses clérigos, pois é onde está nítido o  

seu espírito de transgressão ao compor sobre um lugar tão mal visto pela sociedade da época, 

mas que é democrático de certa forma, uma vez que qualquer um pode beber e se divertir  

neste espaço. Um bom exemplo que representa essa diversidade de pessoas que frequentam  

a taberna é a célebre canção In Taberna Quando Sumus
94 

(SOLA, 2006:235-37), que vai 

desde o bispo até o mais humilde servo. 

Essa canção também trata da jogatina que ocorria nesses espaços, que poderia se 

estender até que o dinheiro acabasse e as roupas que o próprio jogador estivesse usando 

tivessem que servir como aposta ou pagamento. Temos presente o elemento da Fortuna, o 

acaso imprevisível que leva uma pessoa à vitória hoje e à derrota amanhã, porém não de uma 

forma muito séria, uma vez que, como aponta a canção, todos ali estão protegidos por Baco e 

não se verão desamparados, e é em favor de Baco que as bebidas continuam sendo servidas. 

O jogo e o vinho eram acompanhados pela gula, tanto com relação à comida (existe 

inclusive um poema satírico muito espirituoso, onde um pato lamenta o fato de estar sendo 

assado, chamado olim locus colveram
95

) quanto com relação à bebida, uma vez que nas 

canções, o vinho é consumido em excesso, em sua forma pura, com o objetivo de alcançar a 

embriaguez. Porém, podemos pensar que as alusões à gula tem um teor satírico, de inversão 

de valores, uma vez que é a antítese do comedimento e do jejum penitencial pregado e 

(supostamente) seguido pelos sacerdotes. 

Na canção Cum “in orbem universum” decantatur “ite”
96

,(SOLA,     2006:  247-251) 

considerada por Juan Estevez Sola como uma espécie de “estatuto” da ordem goliárdica, 

vários elementos presentes na organização de uma ordem religiosa são deturpados e 

invertidos, com efeito satírico, mas também crítico. Ao mesmo tempo em que prega que as 

rezas de madrugada devem ser extintas e que a boa mesa deve sempre prevalecer, também 

deixa claro que a seita goliárdica está ali para aceitar qualquer um que tenha sido rejeitado 

pela sociedade ou expulso dos espaços religiosos; aqueles que vivem em pecado (como o 

sacerdote e sua esposa), aqueles que são marginalizados (os coxos, os boêmios, os 

estrangeiros, os pobres) e também aqueles que têm boas condições de vida (os ricos, os 

estudantes bem vestidos). Os únicos que não são bem vindos à seita goliárdica são os 
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 “quando estamos na taberna” em tradução livre. 
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 “Uma vez vivia em um lago” em tradução livre. 

 
96

 “quando se canta ‘ide por todo o mundo’”, em tradução livre. 
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avarentos e os mesquinhos, demonstrando que essa crítica aos comportamentos dos 

eclesiásticos (que são frequentemente representados como avarentos e mesquinhos nas 

canções morais goliárdicas) é contínua e uma questão muito forte para esses intelectuais, que  

a incluem até mesmo em uma canção tabernária, que não possui traços do ímpeto moralizante 

que vemos em outras canções. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Através das canções aqui expostas, pudemos apresentar um panorama da vida e da 

mentalidade dos Goliardos, que foram e são indivíduos tão complexos e difíceis de classificar, 

tanto no tempo deles quanto no nosso. Clérigos vagantes, estudantes em busca do saber, 

homens de letras versados nos textos antigos e também entregues aos prazeres mundanos, os 

Goliardos nos oferecem visões diversas e por vezes contraditórias de si mesmos e dos espaços 

nos quais estavam inseridos dentro da Cristandade Latina. Ao mesmo tempo em que 

manejavam suas ambições pessoais, na busca por um meio de sustento ou de um mecenas 

generoso, ou até mesmo de um cargo de prestígio dentro do maquinário religioso desta 

Cristandade, os Goliardos atacavam e satirizavam cada segmento social com os quais tinham 

contato. 

Como nos aponta Le Goff, a crítica goliárdica reside em três pilares: a inspiração 

antipontifícia e anticlerical, a “corrente gibelina” (que, grosso modo, representa aqueles que 

ficaram contra a Igreja quando esta tentou interferir nos assuntos políticos, no caso da escolha 

do sucessor de Henrique V, do Sacro Império Romano Germânico) e a corrente moralizadora 

que condena os excessos da Cúria, como o luxo e o gosto pelo dinheiro. Apesar dessa 

aproximação com os gibelinos, o autor defende que, como os Goliardos costumavam atacar a 

alta patente da Igreja, que representava uma ordem social, eles não “tomariam partido” como 

os gibelinos, mas sim construíam um discurso de quebra do sistema, tornando-se portanto 

anarquistas. (LE GOFF, 1984: 33-34) 

Porém, é de se pensar se podemos realmente classificar os goliardos como perversores 

dessa ordem e precursores de uma vontade de quebra desse sistema, ou seja, o quanto de 

intencionalidade de subversão se pode inferir nas canções goliárdicas que de fato mostrem um 

impulso de destruição da ordem vigente. Sabemos que os Goliardos buscavam uma inserção, 

uma garantia de vida, e que esta nem sempre acontecia; sabemos também que isso não os 

impediam de cantar canções que contivessem críticas ferrenhas à Igreja e à sociedade. Como 
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resolver essa contradição? 

Talvez Guzmán nos dê uma pista. Segundo a autora espanhola, 

 
 

El goliardismo careció de utopías, de ideología revolucionaria. Sus membros 

no teorizaron sobre la creación de um nuevo orden social diferente al 

conocido. No eran moralistas, ni políticos, por lo que nunca hicieron 

profesión de fe o apoyaron alguna facción concreta, como la de los gibelinos 

oponentes al Papa, aunque no dudaban em versificar de forma hiriente contra 

los miembros de la cúria romana si la ocasión lo requeria. Lo único que 

deseaban era pasar sus dias lo mejor posible, aprendiendo em las escuelas y 

em los caminos y dando rienda suelta al mismo tiempo a sus pasiones 

carnales. (GUZMÁN, 2012: 47). 

 

Podemos pensar então que os Goliardos, ainda que não fossem guiados por nenhuma 

corrente de mudança, seriam representantes da própria mudança, do espírito de transformação 

que se faz presente nesse século XII. Não agentes diretos, mas intelectuais sensíveis às 

alternâncias dos ventos que perpassavam as estruturas tradicionais. Por exemplo, quando o 

dinheiro começa a ganhar importância e a Igreja passa a responder a esse novo signo de  

poder, os Goliardos retratam isso em suas canções, especialmente no que concerne  aos 

desvios ocasionados por essa nova tentação. Talvez a questão da conduta dos membros 

representantes da Igreja fosse um ponto importante para os Goliardos por estes terem acesso 

tanto às Escrituras quanto aos tratados morais deixados pelos Antigos, que lhes ofereciam 

sistemas morais diferentes mas ainda assim aplicáveis em alguma medida; talvez pela Cúria 

representar valores que exigia que fossem seguidos pelos fiéis, quando seus porta-vozes 

falhavam em segui-los eles mesmos; talvez por estarem mais ou menos inseridos dentro dessa 

Cúria, seja por meio das universidades, ou por meio de possíveis cargos ocupados, e não 

concordarem com essas posições. 

Ainda assim, não devemos esquecer os traços “transgressores” que suas canções 

carregam que se tornam mais proeminentes nas canções tabernárias. Segundo Guzmán, 

 

Probablemente sean estos poemas tabernarios los más representativos de este 

movimento, ya que em ellos se muestra más que em otros la combinación de 

su espíritu rebelde, crítico y a la vez vividor, em cuanto que elogiar estos 

lugares, estes ámbitos amorales, significaba una auténtica transgressíon. 

(GUZMÁN, 2012: 67) 

 

Isso porque percebemos um sentido de choque ao se cantar sobre a taberna e  a 

diversão de um jeito tão aberto e convidativo, de incitar a falta de comedimento e a 

embriaguez proposital como formas de honrar a um deus pagão ligado à depravação e à orgia. 

É o choque da inversão que causa o riso, o divertimento. Mas, além disso, é o choque de viver 
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de forma diferente, vagante, na taberna ou nas escolas, de cidade em cidade, que sugere que 

existem outras formas de viver. 

Georges Minois, em sua História do Riso e do Escárnio, escreve que “o riso do 

goliardo mostra a loucura do lado direito”, (2003: 188), ou seja, que através de sua inversão  

de valores, o Goliardo revela os problemas e contradições do mundo real em que vive e não 

de um mundo “às avessas” do carnaval, por exemplo. Quaisquer que tenham sido suas 

intenções, não podemos negar a importância desse movimento goliárdico dentro desse  

período de transformações que foram os séculos XII e XIII, que foi proeminente o suficiente 

para que manuscritos nos fossem legados, mais ainda, que manuscritos do tamanho do 

Carmina Burana tenham sido produzidos e conservados, e que apesar do movimento ter se 

retraído no fim do século XIII, devido a um desgaste natural combinado com diversas sanções 

da Cúria Romana que buscava erradicar comportamentos inadequados de seu clero, 

especialmente quando esses comportamentos envolviam cantar e se apresentar em praça 

pública, (PIDAL, 1949: 31) encontramos em obras posteriores, como em O Libro de Buen 

Amor de Juan Ruiz, muitas influências goliárdicas. 
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MORTE E PODER: AS CERIMÔNIAS E OS MONUMENTOS 

FÚNEBRES COMO RECURSO DE PROPAGANDA DA DINASTIA DE 

AVIS (SÉC. XV) 

 

 

Hugo Rincon Azevedo
97

 

 
 

Resumo: O reinado de D. João I (1385 - 1433) foi marcado por uma intensa centralização 

política e por diversas práticas de propaganda envolvendo a autoridade régia visando  

legitimar a nova dinastia, o que foi reforçado por seu sucessor, D. Duarte (1433 - 1438). 

Dentre os elementos de esforço do poder régio, os mais significantes utilizados pelos  

monarcas de Avis relacionavam-se ao culto a memória e a morte do Rei. A Casa de Avis 

apropriou-se de diversas ritualizações, celebrações e cerimônias fúnebres objetivando  

idealizar a memória de seu Rei fundador e de seus descendentes, tendo como expoente o 

Mosteiro de Santa Maria da Vitória, um grande monumento à memória da Batalha de 

Aljubarrota (1385), e que ao receber os corpos da Rainha Dona Filipa de Lencastre (1416) e 

posteriormente do Rei D. João I (1433), tornou-se o Panteão Régio da dinastia, mais do que 

uma "memória em pedra", representava também o maior símbolo de poder do monarca e  

desua linhagem. Nossa proposta nessa comunicação é problematizar a utilização da morte 

régia em Portugal na primeira metade de quatrocentos como recurso essencial na construção 

simbólica da nova dinastia. 

 

Palavras-chave: Morte, Poder, Dinastia de Avis. 

 

As mudanças de concepções na relação do homem diante da morte ao longo da Idade 

Média passaram pelo processo definido por Philippe Ariés (2000) como "domesticação da 

morte", que tinha como característica um modelo de comportamento que visava a superação 

do medo e o aprendizado na convivência com a morte, na tentativa da consolidação do 

domínio dessa por meio de uma solene ritualização. Segundo José Mattoso (2001: 109), esse 

modelo de comportamento foi lentamente formado no Ocidente cristão, em sucessão a  outros 
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que eram adotados por sociedades mais antigas, que deixaram crenças e concepções que 

permaneceram enraizadas no imaginário coletivo, nos seus vestígios, nas práticas, 

representações, costumes e rituais proferidos durante séculos, mas obviamente, sofrendo 

adaptações e transformações. Essa concepção também esteve presente na relação do homem 

com a "morte dos chefes". A morte do líder de um determinado grupo desde as sociedades 

antigas implicava em sérias complicações para o seu povo, que permeavam na preocupação 

com a sucessão, no "luto cósmico", na ideia do chefe morto continuar mesmo após o 

passamento a proteger os seus subordinados, o temor de que a sua morte signifique o fim da 

comunidade, e principalmente como essas questões levaram a ritualização e preservação da 

memória do chefe, desde grandes cerimônias fúnebres à construção de monumentos que 

tinham por objetivo não apenas a preservação da memória, mas especialmente uma forma de 

propagação de poder. Se o desaparecimento de um simples indivíduo causa uma perturbação 

na sociedade, principalmente aos seus familiares, o mesmo ocorrendo com alguém que exerce 

autoridade sobre um determinado grupo, o atinge de maneira mais profunda, afetando a todos 

os seus membros. Assim,o chefe constitui o polo visível da comunidade, assegurando a sua 

persistência no tempo, ele é o responsável pela garantia da justiça, da defesa e de todo o 

processo de governabilidade da sociedade que lhe concedeu a autoridade e lhe entregou o 

poder. Portanto, a sua morte aparece como "uma ameaça de morte para a própria comunidade; 

afeta todos os seus membros. Daí o medo e a perturbação coletiva que o falecimento do chefe 

acarreta". (MATTOSO, 2001: 110). 

Dessa íntima relação do chefe com a comunidade, entendemos a necessidade da 

grandiosidade e da solenização dos rituais praticados em causa de seu falecimento, sempre 

expressivos e de visível manifestação de poder, que exprimiam a ideia de que o chefe 

permaneceria a exercer o seu poder mesmo após a morte. Dentre as soluções encontradas para 

essa representação, os monumentos fúnebres e os túmulos régios parecem-nos os mais 

importantes no contexto de nossa pesquisa. Esses monumentos, feitos em materiais 

perduráveis como a pedra ou o bronze, em que geralmente envolviam uma grande parte da 

comunidade na sua construção, apresentavam grandiosidade e imponência, além da 

preservação da memória com a elaboração de epitáfios e inscrições comemorativas. Assim, 

segundo Mattoso, essas construções 

 

Com efeito, não se destinam apenas a lembrá-lo como protagonista de um 

passado perdido, mas também a afirmar que ele representava qualquer coisa 

que se pretenderia imortal, permanente, capaz de desafiar o tempo. Por isso, 

os monumentos erguidos aos chefes não pertencem apenas aos que tomam  o 
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seu lugar como sucessores. Pertencem também à comunidade que julga não 

poder subsistir sem o chefe. Assim, os túmulos e monumentos que o  

lembram terão de constituir marcas indeléveis, capazes de desafiar a usura  

do tempo e de resistir a todas as mutações. São uma referência permanente 

para a própria comunidade, sinal visível de uma coesão que se pretende 

indestrutível e, por isso, um apelo para que ela se mantenha apesar das 

mudanças introduzidas pela chefia do sucessor. (MATTOSO, 2001: 110). 

 

A escolha dos locais para a edificação desses monumentos fúnebres e o sepultamento 

dos reis geralmente envolviam características similares ao do passamento dos chefes. Em 

relação aos monarcas cristãos do Ocidente medieval, essa escolha se dava especificamente em 

espaços do sagrado, como igrejas, capelas, mosteiros, etc. Na Península Ibérica, essa era uma 

prática regular desde a cristianização dos povos e reinos que constituíam a região. Nas 

histórias dos reis asturianos e leoneses presentes na Crónica Geral de Espanha de 1344, a 

partir de Afonso II, aparecem narrativas que apontam para referências a túmulos régios e a  

sua colocação em recintos sagrados, que se tornavam panteões régios, revelando assim o 

"propósito de exprimir a permanência da autoridade e de a ligar a um lugar sagrado que 

aparece aos olhos dos súbditos como o testemunho da ligação do poder terreno a um poder 

invisível, intocável, protegido diretamente por Deus." (MATTOSO, 200: 112-113). 

No reino português na Baixa Idade Média prevalecia a concepção teocrática do poder 

régio de providência divina. Assim, os reis eram reis pela "Graça de Deus". (VENTURA, 

2013: 35).Os monarcas consideravam-se os representantes de Deus na terra, afirmando que  

seu poder vinha de Deus, e assim, deveriam para ele devolver. Nessa concepção, viria então a 

necessidade da escolha de um lugar sagrado que estivesse apto a testemunhar essa devolução 

do poder à Deus. Os reis portugueses entre os séculos XII e XV, com exceção de Afonso IV, 

optaram por mosteiros de ordens monásticas ou conventos de mendicantes, em que atribuíam 

a função de mediadores legítimos entre os poderes divino e terreno. É importante ressaltar que 

desde a formação do reino português, os mosteiros ocuparam um lugar de grande importância 

na administração política do território. Além do seu papel como instituição clerical, os 

mosteiros tinham funções na administração e controle dos territórios conquistados, 

delimitando assim as posses do rei, servindo também como redutos de produção cultural, 

artística, historiográfica, e enquanto espaços religiosos eram também locais de manifestação 

do sagrado, de aconselhamento espiritual do rei e do povo, e utilizados como local  de 

memória dinástica e "descanso eterno" da realeza. A eleição de mosteiros como Panteões 

Dinásticos também  obteve um significativo lugar entre os monarcas     da  Dinastia  Afonsina 

entre os séculos XII e XIV, como os Mosteiros de Santa Cruz de Coimbra, Alcobaça e 

Odivelas. Esses panteões régios seriam, segundo Saul António Gomes, 



252 

 

 

 

 

Panteões quer enquanto estruturas sepulcrais, quer enquanto centros 

topográficos simbólicos, microcósmicos de poderes régios ou aristocráticos, 

caso das capelas santas que não tinham necessariamente de funcionar como 

espaços cemiteriais. [...] Dos lugares de sepultura escolhida pelos 

governantes. Estes podem revelar-se espaços simbólicos e de unificação do 

Reino e nisso se transformam efectivamente quando as circunstâncias 

históricas no-los apresentam como lugares de repouso de várias gerações de 

estirpes reais e nobiliárquicos. São espaços de post-mortem e, por isso, 

extremamente sagrados. Compreende-se assim, dentro de uma tradição 

cristã, que os monarcas elegessem catedrais e mosteiros para instituição dos 

seus panteões régios. (GOMES, 1997: 283). 

 

O primeiro panteão régio português foi o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, fundado 

entre os anos 1131-32. Sediado na cidade de Coimbra que era desde 1130 a capital política e 

administrativa do reino, o mosteiro foi ao longo do reinado de D. Afonso Henriques ganhando 

grande importância político-religiosa, sendo entregue aos cuidados da Ordem de Santo 

Agostinho. Ao escolher o mosteiro enquanto panteão fúnebre, D. Afonso Henriques 

estabeleceu no seu reino uma prática comum aos outros reinos ibéricos. Na Hispania Cristã, 

mosteiros como Santo Isidoro de Sevilha ou Sahagún já haviam se tornado grandes e 

prestigiados panteões régios. Nesse local foram sepultados os dois primeiros monarcas 

portugueses: D. Afonso Henriques (+1185) e D. Sancho I (+1211). Além dos reis, foram 

sepultados também suas consortes e outros membros da família real. 

Nos reinados seguintes, a realeza portuguesa elegeria outro mosteiro como Panteão 

Fúnebre, o Mosteiro de Alcobaça, da Ordem Cisterciense. Com sua construção iniciada por 

volta de 1170, ainda no reinado de D. Afonso Henriques, o Mosteiro de Santa Maria de 

Alcobaça, foi aos poucos ganhando espaço e adquirindo a condição de panteão fúnebre, sendo 

ali sepultado o terceiro rei da casa de Borgonha, D. Afonso II, que teve seu corpo transferido 

para o local em 1223. A partir do século XIII, os monarcas passaram a escolher panteões no 

espaço rural, longe das cidades, sendo um dos motivos da mudança de Santa Cruz de 

Coimbra, que ficava no espaço urbano, para Alcobaça, que representava também uma maior 

ligação dos reis lusitanos no século XIII em torno dos rituais litúrgicos das ordens 

cistercienses, especialmente aquelas de maior teor fúnebre. No Mosteiro de Santa Maria do 

Alcobaça foram sepultados os reis D. Afonso II (+1223), D. Afonso III (+1279), suas 

consortes e outros membros da família real, além do rei D. Pedro I (+1367) e D. Inês de 

Castro (+1357). D. Pedro I foi o último rei português a ser sepultado em um panteão da ordem 

cisterciense, em Alcobaça, o rei e sua consorte, “jazem ali em esplendorosos túmulos góticos 

que constituem, simbolicamente, o último e mais luminoso dos sepultamentos reais 
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portugueses de baixo de abóbodas cistercienses”. (GOMES, 1997: 292). 

No século XIV, acentuou-se a preferência por panteões individuais ou conjugais em 

Portugal. É nesse contexto que surge o Mosteiro de S. Dinis de Odivelas enquanto Panteão 

Régio de D. Dinis. Por volta de 1318, Odivelas se tornou o local que deveria acolher os  

corpos e guardar a memória do rei D. Dinis e de sua linhagem, transmitir e preservar a 

imagem da Coroa ao longo dos tempos, com a instituição de capelas nas quais deveriam ser 

realizadas missas e cultos a família real. Diferente de seus antecessores, D. Dinis encomendou 

a realização do próprio monumento funerário. Esse pioneirismo do monarca foi a primeira 

representação em Portugal da tentativa consciente de um rei de construir um símbolo físico 

que transmitisse para as próximas gerações o poder e imagem de seu reinado. Apesar dos 

esforços de D. Dinis na consolidação de seu Panteão, essa ideia teve vida breve, não  

resistindo aos conflitos que aconteceram durante o seu governo, como a guerra civil com o 

filho e futuro Rei D. Afonso IV (1319 – 1324). No mosteiro de Odivelas encontram-se 

sepultados o Rei D. Dinis (+1325) e outros membros da família real. Após o "pioneirismo" de 

D. Dinis, seus sucessores ampliaram a necessidade de inovar no aspecto da construção da sua 

memória política e de demonstração de poder régio, e os seguidos conflitos que surgem nas 

próximas sucessões, entre reis e herdeiros, motivaram os novos monarcas a necessidade de 

romper com o passado e consolidar seu próprio reinado. (VAIRO, 2010: 3) 

Como legado da Batalha de Aljubarrota, da vitória e independência perante Castela, D. 

João I mandou erguer no local de seu grande triunfo o Mosteiro de Santa Maria da Vitória. A 

princípio, como forma de agradecimento a virgem pela “ajuda divina” aos portugueses  

durante a batalha, o que no imaginário da época, lhes deu a vitória, como ressaltou o rei em 

seu testamento: “porque nos prometemos no dia da batalha que ouvemos com el Rey de 

Castela, de que Noso Senhor Deus nos deu vitoria, de mandarmos fazer aa homrra da dita 

Nossa Senhora Samta Maria”. (TESTAMENTO DE D. JOÃO I in GOMES, 2002: 135). De 

acordo com Saul António Gomes; 

 

O mosteiro resultava, pois, de um processo de maturação por parte do 

monarca e de algumas personalidades influentes na corte, não nos parecendo 

que tenha sido obra decidida, em definitivo, num só momento. Para sua 

importância simbólica e política, que adquirirá ao ser eleito panteão real, a 

partir de 1416, tornou-se necessário esperar pela evolução das condições 

económicas e políticas do reino, ao mesmo tempo que se tornava objeto de 

consensos por parte dos mais diversos quadrantes sociais do poder.  

(GOMES, 1990: 5) 

 

D. João I manda edificarem em 1386, o Mosteiro da Batalha, um monumento à vitória 
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perante Castela e como agradecimento a virgem, por sua vitória. Com o passar dos anos, o 

mosteiro foi ganhando maior importância até ser escolhido como panteão fúnebre. No século 

XV, o Mosteiro da Batalha se inseriu no contexto de panteões dinásticos que se alastraram 

pela Europa. Estes eram grandes necrópoles reais, de demonstração física de poder e culto à 

memória e aos corpos dos reis falecidos. O marco inicial da transformação do Mosteiro da 

Batalha enquanto Panteão de Avis foi a trasladação do corpo da rainha D. Filipa de Lencastre, 

do mosteiro de Odivelas para a Batalha. Falecida em 1415, os restos mortais da rainha foram 

levados para a Batalha no ano seguinte, em 1416, a mando do rei, onde se encontra sepultada 

em um túmulo conjugal com o rei D. João I, que se juntou a sua consorte no ano de 1433. No 

local, o monarca “mandou erguer para si e para sua esposa um túmulo conjugal, até então 

nunca visto no reino, guardado no interior da capela que sacralizava os restos mortais de um 

rei fundador, acompanhado da sua linhagem.” (COELHO, 2010: 62). Apenas na década 

seguinte, o rei D. João I oficializou essa escolha, quando exigiu em seu testamento ser 

sepultado junto a sua esposa naquele mosteiro, pedindo ainda, que seus corpos fossem 

lançados em Santa Maria da Vitória, que mandou construir com a rainha, e dentro dele, o rei 

ordenou que o sepultamento fosse realizado na Capela-mor, onde jaz Dona Filipa, e que 

depois fossem transferidos para a Capela do Fundador quando esta estivesse pronta. 

(TESTAMENTO DE D. JOÃO I in GOMES, 2002: 134). 

Como a edificação desses panteões se relaciona a morte dos monarcas? Na análise das 

fontes e da historiografia, percebemos que os registros dos momentos finais dos reis aliam-se 

a um processo que passa pela ritualização do momento da morte, e depois, ao culto a sua 

memória, entrelaçando-se com o espaço do sagrado onde eram realizados os rituais e a 

solenização do passamento dos soberanos. Partindo dessa premissa, a morte e os momentos 

finais da Rainha Dona Filipa aparecem-nos também como um dos primeiros elementos de 

junção de propaganda do poder político aliada a idealização da morte régia dentro do projeto 

legitimador da Dinastia de Avis. Talvez a mais importante fonte sobre o tema seja a Crónica 

da Tomada de Ceuta de Gomes Eannes de Zurara. O Cronista dedicou uma boa parte da 

narrativa a importância da consorte de D. João I na expedição para Ceuta. Aliás, nela, o 

processo da morte de Dona Filipa aparece sempre interligado ao projeto expansionista do 

marido. Em 1415, enquanto o monarca e os infantes se preparavam para a viagem à Ceuta, 

chegava a notícia de que a rainha estava doente, atingida pela peste. Zurara reforça ainda que  

a senhora, em suas palavras, uma das "princesas de maior devoção do mundo", estava também 

fragilizada devido aos jejuns, orações e vigílias que tinha como prática, apesar das 

recomendações dos físicos de que os exagerados jejuns fariam mal para a sua saúde. No mês 
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de julho, Dona Filipa então partiu e retirou-se ao Mosteiro de Odivelas, onde passou seus 

últimos dias de vida. Temendo o pior, a rainha mandou chamar seus filhos com a intenção de 

armá-los cavaleiros. Os infantes D. João e D. Fernando, ainda muito jovens, com apenas 15 e 

12 anos de idade, respectivamente, não foram permitidos permanecerem próximos à mãe, 

devido ao grande risco de contágio da doença (a peste bubônica). Mas os filhos mais velhos, 

D. Duarte, D. Pedro e D. Henrique permaneceram ao seu lado, especialmente o herdeiro, que 

buscou os melhores físicos e cirurgiões do reino para tentar curá-la. (COELHO, 2011: 79).  

 Na prosa do cronista, D. Filipa, tomando conhecimento de que a morte se aproximava, 

mandou trazer uma cruz de madeira, que na época acreditava-se ser o crucifixo do Lenho da 

Cruz, e o partiu em quatro pedaços, dando cada parte para os três infantes e a uma restante 

guardou para o marido. A rainha então teria rogado aos filhos que recebessem essa preciosa 

joia, que ela os entregava com grande doação, que essa por vontade de Deus, seria um perfeito 

escudo e defesa para os perigos da alma e do corpo, contra qualquer inimigo temporal ou 

espiritual, especialmente os "infiéis" que enfrentariam na África. Esse ato profundamente 

simbólico, em vésperas da "cruzada" de Ceuta, tornava os infantes em Cavaleiros de Cristo, 

com o dever de lutar contra aqueles que o renegavam, assim, "a sua empresa militar legitima- 

se na defesa e expansão da fé cristã". (COELHO, 2011: 80). Quando as espadas que a rainha 

encomendou finalmente chegaram, ela armou seus filhos e designou quais seriam as "nobres" 

funções que deveriam representar no reino. À D. Duarte, o herdeiro do trono, caberia a justiça 

para a governança do povo português. Ao infante D. Pedro, deixou o serviço de cuidados e 

honra das donas e donzelas do reino, dizendo ser uma das grandes responsabilidades de um 

cavaleiro. À D. Henrique, pediu que o filho zelasse pela relação de lealdade com os vassalos e 

a nobreza senhorial portuguesa. Ao herdeiro da Coroa, a soberana pede ainda que seja 

responsável pela boa concórdia dos irmãos e aos outros dois que acatassem as suas ordens, 

insistindo na união da linhagem como suporte do reino. Os filhos, em lágrimas, nos dizeres de 

Zurara, beijavam a mão de sua mãe e recebiam as bênçãos que dela vinha, assim acatando 

prontamente os seus mandamentos. (CRÓNICA DA TOMADA DE CEUTA, cap. XLI). 

O discurso construído em cima do modelo de rainha exemplar em volta de D. Filipa, 

tanto por D. Duarte, como Fernão Lopes, de uma virtuosa cristã, mãe, esposa e educadora, 

acumulava-se na narrativa de Zurara com "o carisma da incentivadora do projecto 

expansionista e da distribuidora das missões a desempenhar pelos infantes. D. Filipa 

consagrava-se como agente fundamental da legitimação da dinastia avisina".  (COELHO, 

2008: 238). Na narrativa do cronista, a rainha, com sua determinação e atitudes, trazia uma 
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predestinação da conquista que viria a ser atingida em Ceuta, dando a soberana um importante 

papel também como anunciadora do sucesso da expedição. Com a sua morte, a empresa ao 

norte africano foi adiada por algumas semanas, quando no começo de agosto, os portugueses 

embarcariam para a sua aventura em terras marroquinas. Entre os capítulos trinta e sete a 

quarenta e três, Zurara constrói uma narrativa centrada na intervenção da monarca nos 

destinos do reino e da dinastia. Nos dois capítulos seguintes, o cronista narra que cumprida as 

suas missões terrenas, a rainha declarou que a partida para o norte africano se realizaria no dia 

de Santiago e que do Além contemplaria essa partida. O cenário de sua morte completa-se 

ainda com a sua visão da Virgem, que lhe traria a certeza de sua salvação. Em seguida, Dona 

Filipa comungou e foi ungida, pois os físicos determinaram que restava para a rainha apenas 

mais um dia de vida. 

Em seu último dia de vida, 18 de julho de 1415, a monarca ordenou que se realizasse a 

reza dos ofícios dos mortos, no qual seguiu atenta, corrigindo os erros dos clérigos. Findando 

o ofício, entregou sua alma à Deus, com "um sorriso nos lábios", representando a teoria dos 

Doutores da Igreja de que o "homem que direitamente há-de viver, venha a este mundo 

chorando e se parta dele sorrindo", levando à "enfatização da boa morte de uma rainha 

exemplar e a intervenção da rainha nos destinos de Portugal e no futuro da Dinastia de Avis". 

(COELHO, 2011: 82). Devido as condições climáticas, e como era prática no verão, além do 

estado em que se encontrava o corpo devido aos avanços da peste, o enterro foi apressado e 

feito logo na noite do dia de seu falecimento. Na narrativa do cronista, o sepultamento aparece 

como feito de forma rápida e discreta, algo não condizente com a morte de uma rainha. Os 

infantes e os grandes senhores do reino acompanharam a cerimônia, todos vestidos de burel 

em sinal de luto e de dor. O simples cortejo justificou Zurara, "não seria tão grande em este 

mundo como lhe seria feito no outro". (CRÓNICA DA TOMADA DE CEUTA, cap. XLV). 

A simplicidade da cerimônia fúnebre da rainha foi um dos motivos que levariam no 

ano seguinte, em 1416, o Rei D. João I mandar fazer a trasladação dos restos mortais de Dona 

Filipa para o Mosteiro da Batalha. Em um momento em que já havia conquistado Ceuta e 

legitimado seus filhos pelas armas, uma grande cerimônia fúnebre para a sua consorte, que 

teria   desempenhado   um   papel   fundamental   nessas   questõese   mais,   utilizaria     dessa 

cerimonialização como propaganda do poder político de forma a inaugurar o seu precioso 

panteão da Batalha. 

A ligação do D. João I com o mosteiro é de suma importância na construção simbólica 

e legitimação da nova dinastia, realizada principalmente por meio da forte propagação política 

de sua memória. Feito a contextualização do processo de construção da escolha do Mosteiro 
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da Batalha como panteão régio, como este se inseriu nas vontades póstumas do rei em seu 

testamento? Escrito no ano de 1426, o testamento se inicia com D. João explicando  os 

motivos de se testar. O rei que naquele momento tinha em torno de 69 anos, reforça que 

devido à finitude da vida humana, e sabendo da fragilidade de sua idade, deveria estabelecer 

em testamento as suas vontades para que estas fossem cumpridas após o seu falecimento. 

Após exigir que seu corpo fosse sepultado ao lado da rainha D. Filipa na Capela Mor do 

panteão, o rei definiu a sua sucessão. D. João ordenou ao herdeiro, D. Duarte e aqueles que 

viessem a se tornar reis e senhores de Portugal, que cumprissem as suas vontades  

estabelecidas no documento. Em seguida, D. João legitimou o seu herdeiro, estabelecendo 

além dos outros infantes, D. Pedro e D. Henrique, na linha de sucessão régia. 

O rei reforçou a importância dos cultos e missas a serem realizadas no mosteiro, em 

sua memória e da rainha D. Filipa. A preocupação do monarca com a realização dessas 

missas, provavelmente, transcende os cuidados com os destinos de sua alma, envolve também 

a memória e ato de cultuar o seu reinado. O ato de se realizar missas para propagar a memória 

dos reis falecidos também era comum no mosteiro, de modo que esta solenização da morte 

dos reis representava uma afirmação pública do poder monárquico e de propaganda política. 

(MATTOSO, 2001: 145). 

D. Duarte encarregou-se de reforçar e manter a memória dos seus pais e da Dinastia de 

Avis, ocupando-se "meticulosamente, da cerimonialização e ritualização do tempo de luto e  

de dó – da linhagem e família para com o seu progenitor e parente; e de toda a população do 

reino para com seu chefe e rei.” (COELHO, 2010: 77). Desse modo, entendemos que o papel 

do sucessor na realização da cerimônia de luto do seu rei antecessor e seu pai (como ocorreu 

com os reis de Avis até D. João II), representava também uma afirmação de que o poder do  

rei não acaba com a sua morte, mas continuava na sua sucessão. Assim, a grandiosidade e a 

expressividade do espetáculo funerário, realizado pelo sucessor, tinha um papel primordial: 

afirmava que “a morte do rei não significava a morte do poder; a morte do rei tornava-se, pelo 

contrário, no momento da sua demonstração mais inesquecível.” (MATTOSO, 2001: 123). 

Vejamos o que Rui de Pina registrou sobre os últimos momentos de vida do Rei D. 

João I, a sua morte e o seu sepultamento no Mosteiro da Batalha, no primeiro capítulo da 

Crônica de D. Duarte. No ano de 1433, o monarca já em idade avançada, aos 76 anos,  

estando doente, foi aconselhado pelos físicos e infantes que permanecesse em Alcochete, 

Riba-Tejo para descansar e se tratar. D. João, sentindo-se com as fraquezas e sintomas da 

doença que o afligia e temendo a proximidade da morte, afirmou que para ele enquanto rei  

não caberia morrer em vilarejos ou aldeias, mas sim na sua amada cidade, e na melhor casa de 
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seus reinos, que assim o levassem para Lisboa e que passasse seus momentos finais em seu 

castelo. Passados alguns dias e a melhora em seu estado de saúde, os infantes a seu pedido, o 

levaram a Capela maior da Sé de Lisboa, no Altar do Mártir São Vicente, de quem era muito 

devoto, para que pudesse se despedir. Ali ouviu uma solene missa e encomendou à Deus a sua 

alma. Depois, visitou a Igreja de Santa Maria da Escada, que assim como o Mosteiro de São 

Domingos, mandou construir, despedindo-se da imagem de Nossa Senhora e encomendo-a a 

sua alma. Posteriormente, retornou ao castelo, onde poucas horas antes de seu falecimento, já 

estando sob os cuidados de religiosos, preocupado com a sua aparência, pediu que aparassem 

sua barba, pois não convinha ao "Rey, que muytos aviam de vêr, ficar despois de morto 

espantoso e difforme" (CHRONICA DE EL-REI D. DUARTE, cap. I). 

 Observemos os significados presentes na atitude atribuída ao rei pelo cronista. Nela, D. 

João aparece completamente lúcido e sereno em seus últimos momentos de vida, como devem 

estar aqueles que são eleitos por Deus. A preocupação com a aparência retrata o sinal de luto e 

dó, quando "renascerá" em outra vida na presença do "Rei dos reis". Enquanto soberano 

daquele povo, não quer se apresentar "espantoso e disforme", características do medo e do 

pecado, mas por outro lado, pretende acabar como o rei, em todo estado da realeza que muitos 

haveriam de ver, na consciência do espetáculo da morte régia. Nota-se também uma 

contraposição da sua morte com a do irmão e antecessor Rei D. Fernando, que segundo 

Fernão Lopes obteve uma "morte escura", solitária, com aparência distante do homem que 

fora, e uma cerimônia fúnebre muito pouco representativa ao estado de rei. (COELHO, 2008: 

376). 

Em seguida, Rui de Pina narra o momento do falecimento de D. João. Em uma 

narrativa repleta de um simbolismo cronológico, escreveu que; 

 

O dicto glorioso Rey acabou logo sua bemaventurada vida com mui claros 

sinaaes de Salvaçam de sua alma, a quatorze dias d'Agosto, vespera 

d'Assumpçam da Virgem Maria Nossa Senhora do anno do Nascimento de 

Nosso Senhor Jesu Christo de mil quatrocentos e trinta e tres: e foi cousa 

assaz maravilhosa, e de singular exempro de sua devaçam, e de grande 

pronostico de sua bemaventurança, que em tal dia taõ bem naceo, e nelle, 

comprîa entam hidade de setenta e sete annos; e em tal dia, em batalha 

campal, em que se compriam quorenta e oyto annos, vencêo neste Regno 

ElRey Dom Joham de Castella, com que segurou seus Regnos e Estado: por 

cuja memoria mandou alli novamente edificar o Moesteiro de Santa Maria  

da Vitoria, que vulgarmente se diz da Batalha; e em tal dia, em que se 

compriam dezoito annos partiu de Lixboa, quando em Africa passou e tomou 

aos imygos da Fee a muy nomeada cidade de Cepta; no qual dia do seu 

fallecimento ho Sol crys em grande parte de sua claridade; e assi tambem foy 

ho Sol crys, ho dia em que a Rainha Dona Felipa sua molher falaceu  

primeiro que elle em Sacavem; e assi ho dia em que seu filho ElRey D. 
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Duarte seu filho mayor, e herdeiro falleceo depois em tomar. E como quer 

que ha memoria de suas muy Reeas exequias deve mais propriamente em   

sua Cronica sêr registrada: porem porque foram as mais excellentes e mais 

cerimoniadas que atee seu tempo nestes Regnos a Rey delles se fezeram. 

(CHRONICA DE EL-REI D. DUARTE, cap. I). 

 

Nota-se no discurso do cronista a apresentação de cronologias referentes ao dia do 

nascimento do monarca, da sua idade, da data da conquista de Ceuta, do falecimento da 

Rainha e da vitória em Aljubarrota, ou seja, os principais "feitos" do rei coincididos com a 

data de sua morte. Muitas dessas datas não batem, mas o importante aqui é a utilização dessa 

retórica pelo cronista como discurso legitimador e de propaganda da Dinastia de Avis. Nesse 

discurso, D. João morreu no dia em que nasceu, fechando um ciclo. A data de sua morte 

coincidiria com as duas grandes conquistas de sua vida, a batalha de Aljubarrota, a 

independência e a conquista do trono português, e a partida para a conquista de Ceuta. Sabe- 

se que D. João teria falecido no dia 13 de agosto, mas levando-se em conta a problemática dos 

diferentes calendários, e a forma como essa questão aparece em diferentes documentos, e 

principalmente a oficialização da data por D. Duarte, o registro feito pelo monarca marcaria o 

dia 14 de Agosto como a data da morte do Rei D. João I, unindo assim o simbolismo do 

passamento do rei com a grande conquista de Aljubarrota (1385). Assim, D. João partiria 

desse mundo no dia mais "glorioso" de sua vida, exatos 48 anos após a vitória frente à  

Castela, que trouxe a independência ao reino e lhe garantiu o trono. 

Seguido o falecimento do rei, D. Duarte, os infantes e o conselho régio se reuniram 

para decidir sobre a cerimônia e o sepultamento de D. João. O conselho primava pelo 

cumprimento da vontade registrada em testamento pelo monarca, de ser sepultado no  

Mosteiro da Batalha, mas parte dos membros sugeriram que o fizessem na Sé de Lisboa, 

devido ao estado do corpo e a preocupação com a sua deterioração, e que depois fizessem a 

trasladação para o mosteiro. Depois de um intenso debate, decidiram que o corpo do rei fosse 

colocado   em  um  ataúde  de   chumbo  bem  soldado  que   garantiria  a   sua     conservação. 

 Posteriormente, os infantes, condes e grandes senhores do reino, em uma procissão 

solene, carregaram sobre os seus ombros o ataúde do castelo até a Sé de Lisboa, o deixando 

sob o cuidado de religiosos, de toda a clerezia da Sé e ordens da cidade, no altar de São 

Vicente e  ali se realizaram várias cerimônias, missas e orações pela sua alma durante os dois 

meses que se seguiram. (CHRONICA DE EL-REI D. DUARTE, cap. I). 

Após dois meses de exposição para os súditos na Sé de Lisboa, iniciava-se nos últimos 

dias de outubro o processo de trasladação do corpo do monarca para o Mosteiro da Batalha. 
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No dia 26, liderados por D. Duarte, os infantes, alguns senhores e religiosos escoltaram o 

ataúde pelas ruas de Lisboa, para que os da cidade se despedissem do seu rei que tinha forte 

ligação com ela. Partindo da cidade, o cortejo fúnebre seguiu em itinerário por outros 

importantes espaços do sagrado no reino, como os mosteiros de Alcobaça e Odivelas até em 

um período de quatro dias chegar ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória. No panteão 

batalhino, o cortejo foi recebido por todos os bispos em trajes pontificais e os demais 

membros da clerezia munidos de suas vestes mais ricas e hasteando cruzes. A tumba de D. 

João foi carregada novamente nos ombros dos infantes. (CHRONICA DE EL-REI D. 

DUARTE, cap. V). O sermão da cerimônia principal ficou ao cargo do confessor de D. 

Duarte, o dominicano Frei Fernando de Arroteia, que seguiu as recomendações do novo 

monarca para essas exéquias. A parte da pregação baseada em escritos duartinos focou na 

idealização da família de Avis, principalmente no exemplo que deveria se retirar das virtuosas 

vidas de D. João I e Dona Filipa, além de ressaltar também seus descendentes, o rei herdeiro, 

os infantes, netos e bisnetos. O sucessor do trono pretendia, sobretudo reforçar a imagem da 

família real e da nobreza senhorial portuguesa. 

Como ordenado pelo pai no seu testamento, D. Duarte cumpriu a risca as suas 

obrigações para com as cerimônias fúnebres do casal real e os cuidados dedicados ao  

Mosteiro da Batalha. Mais ainda, seria o novo rei o responsável pela preservação e construção 

da memória da Dinastia de Avis. D. Duarte contratou Fernão Lopes para registrar a vida e 

feitos de seu pai, e o próprio também tratou de registrar memórias e escritos que nos chegam 

hoje como fontes muito importantes para os estudos sobre a dinastia e o reino português no 

período. No túmulo conjugal que abrigou os corpos do rei e da rainha, compôs e mandou 

colocar dois epitáfios, unindo memória escrita e memória em pedra, um em latim e outro em 

português. Nesses epitáfios, registrou os feitos virtuosos de seus pais: D. João, o rei invicto, 

primeiro rei cristão que depois da perda de Espanha foi senhor da famosa cidade de Ceuta na 

África, ressaltou também a vitória no Cerco de Lisboa e a grande vitória em Aljubarrota, 

reforçando as suas qualidades enquanto pai, não apenas da virtuosa linhagem de Avis, mas 

como "pai do povo português". Assim o monarca também escreveu sobre a sua mãe, 

destacando a sua nobre origem de uma poderosa Casa inglesa, depois reforçando as suas 

virtudes e importância no molde dos costumes da corte e do reino, além de sua grande  

devoção e religiosidade. O registro do monarca exprime a sacralização pela sua progenitora, 

sacralidade que mais tarde alia-se na pessoa do rei fundador. Portanto, "santa e invicta, a 

dinastia de Avis projectava-se para a imortalidade. Na terra e no Além". (COELHO, 2008: 

391). 
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Devido a sua origem ilegítima, os monarcas da Casa de Avis buscaram na 

representação e na propaganda do poder régio a sua maior ferramenta para a legitimação. 

Ainda em vida, D. João I utilizou vários recursos para a idealização da sua autoridade, como 

nota-se já antes mesmo de ser rei com a sua eleição nas Cortes de Coimbra (1385). Aliado aos 

diversos elementos desse reforço da autoridade régia e do poder simbólico da dinastia avisina, 

estaria o monumento, ou melhor, o Mosteiro da Batalha, como a memória em pedra que 

representaria a grandeza da sua dinastia, tanto no aspecto físico quanto simbólico. O Panteão 

da Batalha tornou-se a necrópole real, relacionando morte e poder, e, portanto, espaço da 

sacralização e local de cultuar os reis de Avis e membros da família real, representando o 

testamento fúnebre, a memória pétrea e o símbolo-mor de um rei e sua nova dinastia. 
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O MONARCA E O POVO DO LIVRO NO REINADO DE AFONSO X 

 

 

Ingrid Alves Pereira
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar a situação dos judeus no contexto da Idade 

Média, enfocando a relação dos reis da Península Ibérica especificamente Afonso X, com os 

judeus durante o período da Reconquista cristã aos territórios antes dominados pelos árabes, 

particularmente o século XIII. A participação judaica na Reconquista, ao final do século XI e 

ao longo do século XII, se derivou do declive do poder muçulmano e o colapso dos reinos 

islâmicos, logo os judeus e outras minorias eram necessários no processo de povoamento das 

terras reconquistadas pelos reis cristãos, por isso a princípio eram tolerados e, até mesmo, 

requisitados pelos reis, sendo eles figuras importantes na reestruturação dos reinos hispânicos 

católicos com seus novos espaços. Afonso X destaca-se como um rei ibérico que em seu 

reinado concedeu amplos privilégios às minorias como judeus e mudejares. No entanto, a 

convivência entre a população católica e as demais minorias era regulamentada por uma 

jurisdição que limitava o contato entre as populações sobressaltando dessa forma uma posição 

de inferioridades às minorias. 

 

Palavras chave: Judeus, Afonso X, Reconquista, Península Ibérica, Siete Partidas. 

 

 
 

Para melhor compreensão da necessidade dos judeus na Reconquista
99 

explanaremos 

de forma sucinta como se deu o processo de expansão muçulmana na Península Ibérica e após 

séculos de domínio árabe a Reconquista do território pelos cristãos. Num segundo momento, 

serão analisadas as jurisdições aplicadas à minoria e a crescente intolerância dos cristãos com 

os judeus a partir do final do século XIII. 

A presença muçulmana na Península Ibérica ocorre a partir de 711, quando tropas 

islâmicas invadem a Península Ibérica provenientes principalmente do norte da África e 

derrotam o último rei dos visigodos, estabelecendo-se nesse território que passaram a 

denominá-lo como Al Andaluz. A presença muçulmana gerou uma sociedade refinada nesse 

território e deixou marcas profundas, principalmente em relação à cultura. 

Vale lembrar que houve dissensões entre os diferentes grupos islâmicos existentes na 

Península Ibérica provocando, dessa forma, muitas lutas internas, o que acabou favorecendo o 

avanço cristão sobre os reinos muçulmanos. Nos séculos XII e XIII a expansão territorial dos 

                                                      
98

 Graduanda em bacharelado em História, pela Universidade Federal do Espírito Santo, endereço eletrônico 

ingridap_@hotmail.com, bolsista financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes). 

 
99

 O termo Reconquista passou por inúmeras revisões historiográficas na Espanha desde a década de 1960, sendo 

dois os principais motivos revisionistas: seu caráter nacionalista e a inexistência deste termo nas fontes medievais. 

mailto:ingridap_@hotmail.com


265 

 

 

 

reinos cristãos se torna mais evidente, já que o Califado desaparecera no século XI e deixara 

um vácuo de poder, porém, devemos salientar que tal Reconquista não se deu de forma 

continua e linear. Há longos períodos de convivência e trocas culturais que geraram mútuas 

influências principalmente entre judeus, cristãos e muçulmanos. 

Os reis hispânicos cristãos nesse momento de Reconquista desenvolveram uma relação 

diferente com os grupos minoritários existentes na Península Ibérica em comparação a outros 

lugares da Europa, chamando a atenção para a relação entre cristãos e a população judaica. No 

período em que Afonso X chega ao poder há uma política de tolerância e proteção às minorias 

religiosas que havia sido fundamentada durante séculos de tradição. Durante o domínio 

muçulmano na Península Ibérica, cristãos e judeus tinham sido minorias toleradas pelo 

governo islâmico, dentro de certos limites, eram livres para praticar sua própria religião e 

viviam sob suas próprias leis, exceto sob as dinastias marroquinas dos Almorávidas e 

Almoadas quando experimentaram um período de intolerância. Da mesma forma, com a 

Reconquista cristã continuou-se com a mesma política de proteção e tolerância às minorias 

(O’CALLAGHAN, 1999: 133-134). 

Como dito anteriormente, a população judaica na Península Ibérica gozava de certa 

liberdade em relação a outras comunidades judaicas contemporâneas em outras regiões da 

Cristandade Ocidental. Destaca-se nesse aspecto a cidade de Toledo, como o maior centro do 

Judaísmo castelhano seguida por outros burgos. Ainda sobre o processo de Reconquista, 

depois de ocorrida a conquista do vale Guadalquivir, por Fernando III (1217-1252) e 

posteriormente por seu filho, Afonso X (1252-1284), ambos favoreceram o estabelecimento 

dos judeus na Andaluzia e em Múrcia, pois, estes eram eficazes no processo de repovoamento 

das novas terras (ROMERO-CAMACHO, 2001: 45). A reocupação dos territórios 

conquistados era um fator, sem dúvida, importante e, portanto, era necessária a participação 

dos judeus e de outras minorias nessa ação. Dessa forma, a população judaica ativa na 

colonização da Reconquista obteve alguns benefícios como lojas, pomares e campos no 

interior e ao redor das cidades. Os reis consideravam que os judeus constituíam um elemento 

muito desejável para o estabelecimento das cidades conquistadas e lhes atribuíram extensos 

bairros situados em locais favoráveis ao comércio e de fácil defesa. Com isso percebemos a 

necessidade e a utilidade dos judeus para a colonização da Reconquista, sendo estes, de 

extrema importância nesse processo (BEN-SASSON, 1988: 616-617). Segundo Sergio 

Feldman (2009: 591-592), os reis setentrionais necessitavam dos judeus por motivos diversos, 

entre os quais se destacavam a falta de quadros administrativos para gerenciar suas  

conquistas; precisavam de gestores das finanças para cobrar impostos, promover campanhas e 
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manter o reino equilibrado. Esta dependência é compreendida como o foco central e único do 

retorno da presença judaica nos reinos cristãos, tornando assim imprescindível a presença 

judaica na reconstituição dos reinos cristãos na Península Ibérica. 

Dentro desses reinos cristãos os judeus ibéricos desempenharam múltiplas funções nas 

atividades econômicas e culturais dos reinos em que habitavam. Esse grupo se dedicava a 

diversos tipos de profissões urbanas, dependendo de sua posição social chegaram a alcançar 

altas posições nas cortes reais como administradores, médicos, conselheiros e tradutores. 

Salientamos que foram diversas as circunstâncias que fizeram com que os judeus ibéricos 

tivessem esse tipo de tratamento. No entanto, eram vistos como infiéis, cegos e seguidores de 

uma religião que emanava do erro. Ainda assim úteis e necessários ao avanço e  

posteriormente a manutenção dos novos territórios ocupados pelos cristãos. 

Nesse contexto, não é de se estranhar que os monarcas os protejam e lhes deem  

amplos privilégios. Contudo, ainda existe um grau de animosidade religiosa contra os judeus 

que, por vezes, eram submetidos a práticas intolerantes e de repúdio pela população cristã, 

particularmente pelo baixo clero e os mendicantes. Nesse ínterim, não se pode estabelecer um 

panorama para a situação judaica no século XIII, pois dependia das circunstâncias e do meio 

em que os judeus estavam inseridos. 

A intolerância aos judeus esta intrinsecamente ligada à obra dos padres da Igreja no 

período da Patrística, no qual destaco Agostinho de Hipona definira a condição dos judeus a 

partir de seu papel na recepção da Revelação e na sua função de antecessores da Igreja. O 

bispo de Hipona desenvolveu o conceito segundo o qual os judeus deveriam ser dispersos pela 

Cristandade – Povo Testemunha – submetidos aos poderes laicos, eclesiásticos e 

inferiorizados juridicamente. Deve-se ressaltar que o pensamento medieval é conduzido por 

uma forte prática religiosa que permeia as relações sociais da época. Nesse aspecto, de acordo 

com Suarez Fernandez (1992: 83), a tolerância dos elementos judeus na sociedade castelhana 

ou aragonesa era motivada por duas expectativas: convertê-los até a segunda vinda de Cristo e 

fazer uso de suas habilidades comerciais e financeiras. O que de fato ocorreu: inicialmente a 

utilização dos mesmos como elementos de apoio a Reconquista, posteriormente ocorreram as 

conversões forçadas (1391) e uma ampla campanha de conversão ou discriminação mais 

acerba desse grupo. 

No que se refere às questões teológico-jurídicas da Cristandade Ocidental sobre os 

judeus, nota-se uma mudança em relação à tolerância na Península Ibérica. As leis visigóticas 
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inseridas no Fuero Juzgo
100

 foram ignoradas a partir do século XI, com Fernando I. A 

mudança ocorre com as Siete Partidas, que foi uma importante legislação feita durante o 

reinado de Afonso X que norteou as relações sociais até o século XIX. Trata-se de mudanças 

sutis, brandas e inspiradas em leis antigas, algumas até de origem imperial romana. Ainda é 

bem melhor que nos reinos do Ocidente medieval, neste período, mas são “indícios” das 

mudanças que virão adiante (FELDMAN, 2009: 595). 

No texto jurídico que compõe as Siete Partidas, encontra-se uma série de 

especificações associadas aos judeus, como: sua separação do convívio com os cristãos, a fim 

de evitar sua sociabilidade e consequentemente o proselitismo judaico; as relações de trabalho 

e poder, também com a mesma finalidade; penalidades para os cristãos que se convertessem 

ao Judaísmo; as relações exogâmicas, evitando assim a “contaminação” de cristãos com 

judeus, entre outras proibições. 

Nesse sentido é possível perceber que mesmo havendo uma relativa tolerância para 

com os judeus na Península Ibérica, a presença de legislações como essas refletem a condição 

desses na sociedade medieval predominantemente católica. Logo, como vemos no decorrer da 

história, aconteceram muitos casos de ataques aos judeus em que o povo, incitado 

principalmente pelo baixo clero, acreditava que os convertendo a força aceleraria o processo 

escatológico. 

No decorrer do século XIII, ocorreu um crescimento, estruturação interna e 

desenvolvimento cultural do judaísmo hispânico. No entanto, isso levou o judaísmo a 

começar a ser visto como um elemento perigoso para a comunidade cristã. Esse 

desenvolvimento alcançado pelos judeus hispânicos foi suficiente para se tornarem alvo da ira 

popular dos cristãos. Demonstrando assim, que as relações entre cristãos e judeus não eram 

tão amistosas (ROMERO-CAMACHO, 2001: 56). 

Assim, o que tardou a ocorrer na Península Ibérica agora era uma realidade próxima 

para os judeus que nos séculos seguintes foram submetidos à ira dos cristãos, sendo acusados 

de cometer deicídio. 

 

A RELAÇÃO DE AFONSO X COM A MINORIA JUDAICA 
                                                      

100
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Liber Iudicum, Liber Gothorum, Fori Iudicum, Forum Iudicum, Forum Iudiciorum ou somente Código 

Visigótico. O Código Visigótico apresentava enorme influência da tradição romana, inclusive na forma: em doze 

livros como o Código de Justiniano. Foi aprovado pelo VIII Concílio de Toledo, demonstrando a importância da 

participação da Igreja na legitimação do direito. O Fuero Juzgo, ao lado dos costumes municipais, são as 

principais fontes do direito por muitos séculos. 
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O Rei Sábio dedicou-se a organização de uma infinidade de estudos, pois, tinha o 

objetivo de elevar o nível cultural do seu povo. Reconhecia o saber como manifestação divina 

e suas obras como representantes da manifestação de Deus que colocava a humanidade em 

contato com o sagrado. Diante desta missão, elaborou obras de caráter histórico, legislativo e 

poético que serviram imensamente a posteridade. Américo Castro (2001: 68) afirma que, a 

colaboração cultural entre cristãos, muçulmanos e judeus nos tempos de Afonso X foi muito 

estreita, constituindo uma síntese de cultura cristã-judaica-islamica. 

Assim como as obras históricas feitas pelo rei tinham um interesse em contar uma 

história comum de seu povo com uma identidade própria e que os caracterizavam, criaram-se 

com o mesmo objetivo alguns códigos legais que desenvolveram e fortaleceram  as 

instituições da monarquia, visando um governo eficaz e unificado sob uma legislação concisa 

dissipando as inúmeras jurisdições locais que existiam. O projeto político e legislativo de 

Afonso X era bem diferenciado e renovador se comparado as obras legais escritas durante 

séculos na Hispânia (PÉREZ-PRENDES, 1984: 68). 

As leis de Afonso X são, em efeito, palavra sólida. Todavia, rompe e se distingue do 

perfil jurídico por ele herdado. Antes dele, circulavam em um espaço dominado pelo costume, 

pequenas legislações com vigência territorial e municipal, estratos normativos heterogêneos e 

diacrônicos (PÉREZ-PRENDES, 1984: 67). 

Com o objetivo de unificar o reino sob uma legislação única, fez uma série de obras, a 

exemplo, o Espéculo, o Fuero real e as Siete Partidas, sendo esta a obra-prima de sua 

produção. No reino de Castela existia uma multiplicidade de fueros e para remediar essa 

questão nasceram esses códigos legais. Acredita-se que o Espéculo e o Fuero Real foram 

promulgados nas Cortes de Toledo em 1254 e que as Partidas foram uma ampliação posterior 

do Espéculo (O’CALLAGHAN, 1999: 56). José Manuel Pérez-Prendes escrevendo sobre as 

leis de Afonso o Sábio, reflete sobre o caráter inovador da legislação afonsina, sendo ela 

crítica, geral e coerente (PÉREZ-PRENDES, 1984: 69). 

Emilio Mitre Fernández, historiador contemporâneo que se dedicou ao estudo da 

Sefard, trás para nós em sua obra “La España Medieval: sociedades. Estados. culturas” um 

trecho falando sobre as legislações de Afonso X. A obra se expressa na passagem abaixo: 

 

[...] A Fernando III se atribuiu a primeira tentativa de uma compilação legal 

para uso em seus Estados […] foi o Setenario, que não chegou a terminar, 

concluindo-se sob Alfonso X, mas sem chegar a ter força de lei. Sob este 

mesmo monarca foram feitas outras recolhas: o Foro Real, até 1254, com o 
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fim de suprir a carência de foro próprio em algumas localidades; as Leis do 

Estilo que acompanham o anterior; o Espéculo, que foi o livro de consulta dos 

juristas da época e, finalmente, as Leis de Partidas, redigidas entre 1256 e 

1265. “Mais que um tratado original, constituem um compêndio metódico em 

que se recolhem elementos procedentes tanto dos foros castelhano- leoneses 

como do Direito canônico vigente e das obras dos grandes jurisconsultos 

romanos” (MITRE FERNÁNDEZ, 1979: 250-251 tradução nossa). 

 

Diante do que foi exposto por Mitre, notamos a diversidade de obras legais produzidas 

sob o reinado de Afonso X, como parte de seu projeto político unificador. 

Com relação aos judeus no reinado de Afonso X, Albert Bagby (1971: 670) destaca 

que, se fosse para escolher um período da história espanhola que poderia ser considerada 

favorável aos judeus, esse teria que ser o reinado de Alfonso X. Segundo ele, quem estuda o 

assunto atesta que o reinado de Alfonso era ideal para os judeus, bem como para outras 

“raças” e nacionalidades, especialmente para aqueles que poderiam fazer contribuições 

intelectuais e profissionais. 

No reinado de Afonso X, há uma grande produção legislativa que objetivava 

reestruturar as normas relativas aos judeus e a outras minorias. No que tange a condição 

jurídica e social dos judeus sob Afonso X, é notório uma posição de inferioridade trazida nos 

ordenamentos da Corte,
101

 no Espéculo e no Fuero Real, que posteriormente se refletiram nas 

Partidas. A criação de legislações destinadas aos judeus servia tanto para proteger esse grupo 

na sociedade em que a maioria era cristã e da qual a monarquia se beneficiava com os seus 

serviços, quanto para atender aos pedidos da população cristã que eram levados à Corte 

(SILVA, 1994: 63). Entretanto, temos que distinguir a teoria da prática, pois, há uma 

disparidade entre a realidade cotidiana e a vigência da lei tal como ela é. 

Nessas legislações existia uma série de restrições sociais que visavam separar o 

elemento estranho da sociedade cristã, nesse contexto, adotaram-se medidas que limitaram o 

contato entre eles. Essas medidas restritivas tinham o objetivo de impedir o contato e 

consequentemente o proselitismo de cristãos e sua eventual conversão ao judaísmo e ao 

islamismo (FELDMAN, 2010: 7). Deve-se salientar que essa preocupação em evitar o 

proselitismo vinha de ambas as partes, pois, sabe-se que os rabinos das comunidades judaicas 

preservavam seu povo do contato desnecessário com os cristãos. 

As restrições sociais eram seguidas de uma série de proibições, como exemplo disso, a 

exogamia, ou seja, o matrimônio com pessoas de outra religião. Era proibido também que 

judeus e cristãos comesse e bebessem juntos, que tomassem banho juntos e a exigência, a 
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 Corte aqui tem o sentido de uma reunião de representantes da sociedade. 
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partir do IV Concílio de Latrão
102

, do uso do sinal que distinguia os judeus dos cristãos. 

Porém, como dito anteriormente, a prática cotidiana não se refletia na lei, tanto que nas cortes 

não existiam nenhum ordenamento que obrigava os judeus a usar esse distintivo. A 

regulamentação posta em prática era em função das cores e formas de suas vestes.  As 

minorias não podiam usar cores fortes e nem adornos de ouro ou prata, para não demonstrar 

poder e riquezas e assim influenciar os cristãos a serem como eles (O’CALLAGHAN, 1999: 

139). Nessa legislação também se percebe a intenção de não deixar parecer que as minorias 

eram mais ricas e suntuosas que a população cristã. 

As minorias religiosas nunca chegaram a integrar-se na vida política e jurídica da 

comunidade em que viviam. Nessa época, seguia um pensamento ainda baseado em 

legislações civis e canônicas de períodos anteriores que proibiam as minorias de exercer cargo 

de autoridade sobre os cristãos, de maneira que o poder de seu cargo não viesse a oprimir os 

cristãos, por isso era lhe vedado o exercício de funções públicas. No entanto, sabe-se da 

utilização dos serviços dos judeus nas Cortes, principalmente os médicos, arrecadadores de 

impostos e prestamistas. Segundo Bagby (1971: 670), estas tarefas desempenhadas pelos 

judeus na sociedade castelhana levaram muitas vezes, à penetração de judeus em lugares altos 

na vida política, econômica e social do reino. Por frequentarem locais distintos, em 

detrimento dos cristãos, os judeus passaram a ser profundamente odiados por esse grupo da 

população. 

Essas minorias viviam em separado e formavam suas próprias comunidades. Os 

judeus residiam em um distrito urbano conhecido como judería
103

 e nela formavam sua 

própria aljama que era presidida por um ancião. Quando existia um problema entre os judeus, 

o conselho de anciãos da judería era quem julgava a questão baseado nas leis judaicas, mas 

quando o pleito era das minorias com a população cristã o pleito era julgado por juízes 

cristãos. Com relação ao pleito das minorias com    os cristãos, existia uma série de proibições 

que compuseram as legislações castelhanas. Entre elas destaca-se a proibição de mouros, 

judeus e hereges darem testemunho contra os cristãos, todavia o contrário era permitido. 

Um dos assuntos que mais suscitou atrito entre judeus e cristãos foi o comércio e o 

empréstimo de dinheiro, sendo este um assunto muito recorrente nos ordenamentos e nas 
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 O Quarto Concílio de Latrão foi convocado pelo papa Inocêncio III, tendo o concílio se reunido em 15 de 

novembro de 1215. Diante das diversas heresias que contestavam doutrinas cristãs fundamentais, o concílio 

proclamou dogmaticamente doutrinas sobre os sacramentos, como a transubstanciação e a confissão dos pecados 

anualmente. Foram emitidos procedimentos detalhados para a eleição dos bispos, e a corrupção clerical foi 

combatida. Entre outras coisas, o concílio incentivou a criação de escolas e uma formação mais elevada do clero. O 

concílio também ordenou que os judeus usassem marcações especiais de identificação em suas roupas. 
103

 Judería é a denominação tradicional do bairro judaico, e aljama é a parte de uma cidade em que se concentravam 

as casas e os estabelecimentos dos judeus. 
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Cortes entre 1258 a 1348 (SILVA, 1994: 66). Sobre isso, Afonso X fixou as taxas em 33% 

durante as Cortes de Sevilha e confirmou no Fuero Real (O’CALLAGHAN, 1999: 145). 

No contexto da Idade Média, a liberdade religiosa das minorias era garantida dentro de 

certos limites, pois havia inúmeras restrições e dificuldades para professá-la. As Partidas, 

como reflexo de uma literatura cristã, assinalavam que a Igreja, os imperadores e os reis 

almejavam que os judeus vivessem entre os cristãos em uma situação de cativeiro perpétuo 

em lembrança a morte crucificação de Cristo (O’CALLAGHAN, 1999: 145). Dwayne 

Carpenter (1986: 59) também partilha da mesma ideia de O’Callaghan, quando cita que os 

judeus são tolerados na sociedade cristã como lembrança da morte e crucificação de Jesus. 

Essa ideia é inspirada na teologia de Agostinho de Hipona que desenvolve o conceito de 

Povo-Testemunha para os judeus. Em decorrência desse pensamento a legislação restringia e 

até mesmo proibia os judeus de serem totalmente livres para expressar sua religião. Porém, 

Afonso X garantiu algumas liberdades religiosas aos judeus, como o direito de guardar o 

sábado, reconhecendo-o como dia sagrado. 

A legislação elaborada pelo rei assegura o dia de sábado como dia sagrado para essa 

minoria, além desta garantia, era-lhes assegurado o direito de ler e ter todos os livros de suas 

leis. Acredita-se que esses benefícios aos judeus eram graças à influência deles na Corte do rei 

(O’CALLAGHAN, 1999:146). 

As sinagogas também estavam debaixo da proteção real, sendo proibido destruí-las ou 

saqueá-las. Contudo, era vedado aumentá-las, repará-las e construir novas sinagogas. O 

templo religioso judaico poderia exercer fascínio sobre os cristãos com o seu luxo e 

suntuosidade, por isso as restrições a ela tinha essa característica, a fim de que não 

demonstrassem superioridade sobre as igrejas católicas (FELDMAN, 2010: 2). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Assim como havia garantias às minorias, existiam também muitas restrições. Era 

expressamente proibido fazer proselitismo conquistando novos adeptos para a sua fé; 

restringiam-se  as  relações  sexuais  e  sociais  com  os  cristãos;  os  judeus  não  podiam   ter 

escravos cristãos; era proibido aos judeus ter livros que atacassem ao cristianismo, entre 

outras proibições. As penas para quem descumprisse as proibições eram duras, como o 

confisco dos bens, infâmia eterna e até mesmo a morte (O’CALLAGHAN, 1999: 147-149). 

Observando a trajetória das minorias no reinado de Afonso X vê-se que eram toleradas 

e aceitas no seio da sociedade cristã, a partir do momento em que se dispunham a aceitar e a 
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seguir as regras e a forma de vida estabelecida pelo grupo dominante. A sociedade medieval 

foi marcada por uma forte discriminação religiosa e de caráter predominantemente 

excludente, pautando-se no direito romano e canônico fundamentando por séculos a posição 

de inferioridade dos judeus na sociedade em que se inseriam. No entanto, é relevante destacar 

que, durante o reinado de Afonso havia uma ambiguidade, pois, apesar do rei manter um 

status favorável aos judeus que gozavam de proteção social e econômica já que traziam 

grandes benefícios econômicos à coroa, nota-se em contrapartida uma acerba perda de 

direitos, podendo se verificar nas inúmeras legislações produzidas pelo Rei Sábio. 

Consideramos o reinado de Afonso X, como uma tentativa de equilibrar os interesses 

do grupo representado pelos cristãos, por meio das legislações restritivas aos judeus e ao 

mesmo tempo, com ainda que pequena garantia de proteção à comunidade judaica por serem 

importantes financeiramente aos reis bancando as campanhas militares contra o islã (SILVA, 

1994: 70). 

Assim, o século XIII representa apenas uma amostra da contínua ofensiva cada vez 

maior da sociedade cristã, contra a comunidade judaica. Fato este que eclodirá nos séculos 

seguintes em um profundo recrudescimento nas relações sociais entre ambos. 
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URIEL DA COSTA (1585-1640): A RELIGIÃO E A FILOSOFIA DE UM 

JUDEU HERÉTICO NA COMUNIDADE SEFARDITA DE AMSTERDÃ 

 

João Alberto da Costa Pinto
104

 

 

Apresento nesta comunicação
105

 uma breve descrição analítica da autobiografia – Uma 

Vida Humana (Exemplar Humanae Vitae) de Uriel da Costa (1585-1640), um judeu marrano 

português nascido na cidade do Porto que se radicou em Amsterdã (em 1615) após fuga da 

Santa Inquisição Portuguesa. Uriel da Costa escreveu esse texto um pouco antes de se suicidar 

(em 1640) e nele encontramos uma descrição da sua trajetória intelectual (no Porto e em 

Amsterdã) e da sua radical oposição heterodoxa às institucionalidades político-religiosas da 

comunidade judaica sefardita de Amsterdã. Com a descrição do documento procuro entender os 

sentidos da derrota política de Uriel da Costa contra os sefarditas, já que se suicidou em 1640 

por causa das duríssimas sanções penais que essa comunidade lhe havia imposto por vários 

anos.  

Uriel da Costa escreveu a sua autobiografia em 1640, mas a mesma só foi publicada em 

1687, como parte do livro De Veritate Religionis Christiana et Amica Collatio cum Erudito 
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 Professor na Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. 
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 Este artigo é uma versão revista e ampliada do Posfácio e das notas explicativas que escrevi para a tradução do 

livro: Costa, Uriel da. Uma vida humana. Goiânia: Editora da UFG, 2015, pp. 35-49. 
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Judeo, de Philip van Limborch, um importante teólogo holandês vinculado à corrente 

protestante dos arminianos
106

, e bastante conhecido por seus debates com membros das 

comunidades judaica e católica de Amsterdã. Tinha por hábito transcrever (o que era comum na 

época) em seus livros os textos que procurava refutar. E foi para debater as teses de Uriel da 

Costa que Limborch publicou na íntegra a autobiografia do marrano portuense, só assim se pode 

conhecer esse texto que se consagrou como um dos grandes libelos heréticos do Século XVII
107

. 

Uriel da Costa tem o seu nome inexoravelmente vinculado ao de Baruch de Espinosa 

pelas punições que ambos sofreram, e impostas pelos rabinos da comunidade judaica sefardita 

de Amsterdã. Por causa das suas ideias, ambos foram declarados heréticos e excomungados em 

procedimentos institucionais assemelhados aos da Santa Inquisição na Península Ibérica. Aqui 

um grande paradoxo. Amsterdã era considerada, na primeira metade do século XVII, a cidade 

mais liberal do mundo, a cidade que acolhia e permitia a liberdade de credo religioso a todos 

aqueles que fugiam como vítimas das diásporas impostas pela Santa Inquisição da Igreja 

Católica, então como compreender que dois importantes pensadores daquela cidade fossem 

condenados a punições socialmente tão drásticas como os Herens que sofreram? Para indagar os 

motivos políticos e ideológicos dessas punições apresento a seguir uma descrição da trajetória 

ideológica de Uriel da Costa com base na sua narrativa autobiográfica.  

Por causa da Santa Inquisição Espanhola em fins do século XV, muitas famílias de 

judeus exilaram-se em Portugal (1492), e que logo foram obrigadas a se converterem ao 

catolicismo, mais precisamente após o decreto de 1497 do rei D. Manuel I. As famílias dos pais 

de Uriel da Costa estavam presentes nessa diáspora religiosa. Quando nasceu Uriel da Costa (em 

1585), a sua família sob a condição de cristãos-novos (ou judeus marranos
108

) estava bem 

inserida no universo social da cidade do Porto e sob próspera condição econômica derivada dos 

negócios bem sucedidos do pai de Uriel – Bento da Costa Brandão – com a importação e a 
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 Adiante descrevo essa facção política no cenário ideológico do protestantismo holandês.  
107

 Muito se escreveu sobre a autenticidade do documento, houve até quem dissesse que o mesmo tinha sido escrito 

por Espinosa, mas, hoje, é consensual na historiografia erudita sobre os judeus marranos de Amsterdã, 

especialmente através dos trabalhos de I. S. Révah, o maior estudioso do judaísmo dissidente em Amsterdã, que foi 

Uriel da Costa o autor do texto. É Révah quem refuta a tese de Gebhardt, especialista nos escritos costianos, a de 

ser Espinosa o autor do Exemplar Humanae Vitae (RÉVAH, 1958: 185). 
108

 A condição de marranos e/ ou cristãos-novos foi imposta aos judeus que fugiam da diáspora espanhola 

promovida pelas perseguições da Santa Inquisição Católica, acabaram por se aceitar como marranos quando se 

refugiaram em Portugal, submetendo-se a essa outra condição religiosa. Sob forte coação, o judeu marrano obrigou-

se a manter sob rituais secretos as suas práticas religiosas de origem tendo, contudo, que se manter socialmente 

como católico. Era no segredo que o marranismo se desenvolvia e se punha em prática (SANCOVSKY, 2013: 29). 

Ser marrano era travar uma luta existencial de forte ambiguidade religiosa (YOVEL, 1993: 26-29; GORENSTEIN, 

2013: 20-26). A historiografia erudita prefere a expressão “cristão-novo”, isto porque, conforme Gebhardt (Apud 

ABREU, 1984: 122) o “marrano” quase sempre é percebido como um católico sem fé e um judeu sem 

conhecimento, ainda que um judeu no querer. 
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distribuição de açúcar brasileiro, a exportação de vinhos, tinha escritórios comerciais em Lisboa 

e no Porto e expressivos investimentos financeiros como sócio no controle de uma casa bancária 

em Hamburgo (BESSA-LUIZ, 1983: 14; ALBIAC apud COSTA, 1985: 65; RÉVAH, 1962: 46; 

DUFF et KAAN, 1926: 24). Bento da Costa Brandão, casado com Branca da Costa (também de 

família marrana), além de Uriel da Costa teve mais quatro filhos. Possuía o título de nobreza – 

Cavaleiro da Ordem da Casa da Infanta D. Isabel, que lhe foi concedido por Felipe II (rei de 

Espanha com Portugal anexado) por fazer investimentos econômicos (empréstimos) ao governo 

(BESSA-LUIZ, 1983: 15). Faleceu em 1608. 

Uriel nasceu Gabriel da Costa, esse era o seu nome como cristão-novo. Adotou o nome 

de Uriel da Costa quando chegou a Amsterdã em 1915, e se converteu ao judaísmo sefardita. 

Sobre o seu pai e o seu ambiente familiar, assim escreveu: 

Meu pai era verdadeiramente cristão, homem zeloso da sua honra e que 

prezava ao máximo os bons costumes. Em sua casa fui muito bem criado. Não 

nos faltavam serviçais e na cavalariça sempre um bom cavalo de boa raça 

espanhola para praticar equitação, na qual o meu pai era perito e que eu desde 

pequeno tentava imitar. Uma vez instruído em algumas artes que os meninos de 

boas famílias costumavam aprender, passei a estudar Direito (COSTA, 2015: 

09). 

 

Estudou Direito Canônico na Universidade de Coimbra de 1604 a 1608. Em Coimbra 

deparou-se com a forte presença cultural do judaísmo e é nesse período que começará a 

questionar a sua formação ideológica junto ao catolicismo. Na cidade do Porto, assume em 1610 

o cargo de tesoureiro da importante Igreja Católica Colegiada de São Martinho de Cedofeita. 

Para essa função de tesoureiro, Uriel da Costa estava desobrigado de qualquer manifestação 

religiosa pública, pois era apenas um cargo administrativo (ALBIAC, apud COSTA, 1985: 67). 

Nesse período, entre os estudos em Coimbra e o trabalho na Igreja, além de controlar com seus 

irmãos os negócios da família, manifesta aversão às insuficiências do catolicismo. 

Não encontrando paz de espírito na religião católica e querendo manter-me 

vinculado a alguma religião e sabedor do grande debate existente entre cristãos 

e judeus, recorri então aos livros de Moisés e dos Profetas, onde descobri 

muitas passagens em grande contradição com o Novo Testamento e onde as 

palavras, por serem as palavras de Deus, eram mais fáceis de serem 

interpretadas. (...) Com isso, julguei que, acreditando na palavra de Moisés, 

deveria ater-me a sua Lei, já que ele afirmava tê-la recebido de Deus, 

declarando-se um simples mensageiro em missão a pedido de Deus. Chegando 

a essa conclusão e pelo fato de naquele reino ser proibido professar a religião 

dos judeus, decidi-me por mudar de residência, deixando a terra pátria 

(COSTA, 2015: 11).  

 

Como filho mais velho, Uriel da Costa, com o falecimento do seu pai, assumiu a 
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condição de chefe da família. Com a sua esposa, Francisca de Castro (casou-se em 1612), sua 

mãe e seus irmãos, fugiu para Amsterdã no ano de 1615 à procura de melhores condições 

sociais para a reflexão e para o exercício das suas práticas religiosas judaicas. No Porto, Uriel da 

Costa e a sua família estavam à mercê de alguma denúncia anônima, por causa da condição 

original de exilados da diáspora espanhola de fins do século XV, termo que seria suficiente para 

que qualquer tribunal do Santo Ofício colocasse a ferro tais denunciados. (BESSA-LUIS, 1983: 

14-15; ALBIAC apud COSTA, 1985: 67). É comum afirmar-se que a conversão radicalizada de 

Uriel ao judaísmo deu-se como uma decisão solitária, é o que afirma Révah (1962: 72), uma 

opção intelectual de alguém à procura de liberdade religiosa. Ressalve-se, contudo, que naquele 

momento, a Inquisição portuguesa apertava os seus torniquetes junto a manifestações heréticas, 

especialmente aquelas advindas da comunidade de cristãos-novos. António Homem, professor 

de Uriel da Costa na Universidade de Coimbra estava sob forte suspeita inquisitorial por liderar 

uma confraria judaica junto aos estudantes
109

. Uriel temendo represálias junto à sua família por 

ter relações intelectuais com António Homem, resolve-se pela fuga do Porto para Amsterdã e 

como os marranos só poderiam deslocar-se com autorização governamental, abandona tudo e 

viaja clandestinamente com a sua família.  

Assim que chegou a Amsterdã, como o propósito de logo se converter ao judaísmo, 

realizou o “preceito da circuncisão” (COSTA, 2015: 12), contudo, o entusiasmo com a 

comunidade sefardita de Amsterdã
110

 logo lhe é dirimido. 

Pouco tempo depois me dei conta que as práticas dos judeus e a organização da 

sua comunidade não estavam de acordo com os mandamentos de Moisés. Se 

havia de se cumprir com a lei mosaica na sua acepção original, os sábios judeus 

e os rabinos inventavam muitas coisas que eram inadequadas aos princípios 

originais da lei. Por isso não pude conter-me e cheguei a considerar que fazia 

algo bom a Deus defendendo livremente e com isenção a lei nos seus princípios 

originais (COSTA, 2015: 12). 

 

A reação de Uriel da Costa em defesa da ortodoxia leva-o ao confronto político com a 

cultura rabínica do “farisaísmo” da comunidade sefardita, não reconhece a autoridade mundana 

dos rabinos diante do ato religioso e dali para frente a sua vida se transformará num duro 

combate solitário às práticas ideológicas dos rabinos nas três sinagogas que a comunidade 

sefardita tinha à sua disposição na cidade
111

. As palavras de Uriel são duríssimas, de uma 
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 Sobre a possível influência de António Homem na conversão de Uriel da Costa ao judaísmo, entre outros, ver 

Lacerda (2006: 120-123). 
110

 Sobre a cidade de Amsterdã e os judeus livres da comunidade sefardita portuguesa ali exilada, consultar, entre 

outros: ZUMTHOR, 1989: 107-120 e 307-310; NEGRI, 1993: 30-55; NADLER, 2003: 19-67. 
111

 Com uma população majoritariamente calvinista, os bairros judeus de sefarditas (judeus de origem portuguesa, 
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franqueza inaudita, ecoarão pelos séculos afora tornando esta autobiografia um dos grandes 

documentos políticos das heresias ideológicas em torno do debate religioso. Vejamos a revolta 

de Uriel da Costa. 

Estes sábios judeus de hoje, que mantêm seus costumes e hábitos malignos, 

combatendo sempre a favor da seita e das instituições dos detestáveis fariseus, 

sempre esperando vantagens próprias, em modo similar ao que já lhes fora 

outrora imputado quando da obtenção das primeiras cadeiras no templo e das 

saudações em praça pública, não aceitaram que eu me afastasse em nenhum 

detalhe da opinião deles, ao contrário, exigiram-me que os seguisse docilmente, 

caso contrário, ameaçar-me-iam de excomunhão e privação de toda 

comunicação e contato com a comunidade, tanto no que se relacionava com as 

coisas divinas, como com as coisas humanas (COSTA, 2015: 12). 

 

Não se submetendo às ameaças de “tal indignidade” (COSTA, 2015: 12), Uriel decidiu-

se pelo enfrentamento, decidiu-se a “padecer a tudo e permanecer firme” no seu propósito, 

preservando a sua opinião (COSTA, 2015: 13). Manteve-se por algum tempo em atividade 

comercial junto com os seus irmãos (tinham casas comerciais e bancárias em Amsterdã, Veneza 

e Hamburgo) que se destacariam como figuras proeminentes da burguesia comercial-financeira 

em Amsterdã e Hamburgo, especialmente o seu irmão João da Costa com quem Uriel tinha 

melhor relação (BESSA-LUIS, 1983: 248). No entanto, por sempre manifestar por onde passava 

a sua radical intransigência contra os fariseus, logo foi excomungado. Em 1618 em Hamburgo e 

Veneza e depois, em 1623, em Amsterdã. 

A excomunhão de 1623 deu-se por causa de um livro de Uriel da Costa de título: Da 

Mortalidade da Alma, do qual só se conhecem alguns capítulos (do 23 ao 35) porque o mesmo 

foi destruído no prelo, não há certeza quanto ao acontecido, mas o fato é que sabendo-se 

antecipadamente das intenções de Uriel da Costa com a sua publicação, Samuel Silva publicou 

um livro onde já se transcreviam vários capítulos do livro costiano. O livro de Samuel da Silva, 

que critica e faz referência ao livro de Uriel, foi publicado em Amsterdã em 1623 sob este 

extenso título: “Tratado da Imortalidade da Alma Composto pelo Doutor Samuel da Silva, em 

que também se mostra a ignorância de certo contrariador de nosso tempo, que entre outros 

muitos erros, deu neste delírio de ter para si e publicar que a Alma do homem acaba juntamente 

com o corpo”. Evidente que o “certo contrariador” era Uriel da Costa. O português Samuel da 

                                                                                                                                                                          
portadores de grande poder econômico junto à comunidade) ou asquenazes (judeus de origem alemã de condições 

econômicas bem mais modestas) (ZUMTHOR, 1989: 118-119), reuniam algumas centenas de famílias, contudo, a 

cidade permitia-lhes a liberdade de culto e a organização do credo nas três Sinagogas existentes: a Sinagoga Bet 

Jacob, chefiada por Levi Morteira, o grande guardião da ortodoxia judaica e que será o grande inimigo ideológico 

de Uriel da Costa; a Sinagoga Bet Israel, chefiada por Isac Aboab de Fonseca; e a Sinagoga Neve Salom, chefiada 

por Isac Uziel de Fez. Em 1639, as três Sinagogas unificaram-se e fundaram a Grande Sinagoga do Talmude Torá 

(onde estudou Espinosa) (BESSA-LUIS, 1983: 301-302; RIZK, 2006: 08). 
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Silva era médico em Hamburgo e conhecia Uriel da Costa da Universidade de Coimbra. Os 

rabinos da comunidade sefardita de Amsterdã pediram-lhe que refutasse os termos defendidos 

por Uriel da Costa (ALBIAC apud COSTA, 1985: 72; NADLER, 2003: 80). 

Uriel da Costa não se fez rogado e de imediato preparou um opúsculo para refutar o livro 

de Samuel Silva. 

Logo que aquele livro contra mim foi editado, me preparei imediatamente para 

minha defesa e escrevi outro opúsculo para contradizê-lo, impugnando a 

imortalidade da alma com todas as minhas forças e, para tanto, recorri a 

inúmeras daquelas passagens em que os fariseus estavam em desacordo com a 

Lei de Moisés (COSTA, 2015: 14). 

 

 Esse segundo opúsculo foi publicado em 1624 com o título: Exame das tradições 

farisaicas conferidas com a Lei escrita por Uriel Jurista Hebreu. Por causa das suas opiniões 

heréticas, consideradas uma ofensa não só para os judeus como para toda a comunidade cristã 

(protestantes e católicos), o livro foi apreendido pelas autoridades da comunidade judaica, foi 

proibido de circular e foi queimado publicamente. Uriel da Costa foi preso por dez dias e solto 

após pagamento de uma multa de 300 florins (NADLER, 2003: 82; ABREU, 1994: 122).  

O Herem ou Cherem, a excomunhão imposta a Uriel da Costa em 1623, teve grande 

repercussão na Amsterdã, por se tratar de um membro de família importante da burguesia 

comercial da cidade. A excomunhão por Herem era considerada a mais severa das punições, 

pois o excomungado estaria afastado de qualquer ato religioso e sob luto permanente, impedido 

de manter contato com qualquer pessoa, exceto a sua família (os irmãos de Uriel da Costa 

afastaram-se do seu convívio, exceto a mãe). Nessa ocasião, o viúvo Uriel da Costa (esteve 

casado com Francisca de Castro de 1612 a 1622) tentava casar-se novamente
112

, mas não 

conseguiu, pois só o poderia fazer com uma mulher de família católica, o que lhe era proibido 

pelas leis impostas pelas Sinagogas de Amsterdã, e como estava submetido aos castigos sociais 

do Herem, também não podia se casar com uma mulher de origem judaica. Merece ser aqui 

transcrito, na íntegra, o Herem imposto a Uriel da Costa em Amsterdã de 15 de maio de 1623, 

que ratificava os que lhe foram impostos em Veneza e Hamburgo:  

Os senhores Deputados da nação, fazem saber que foram informados da 

chegada a esta cidade de um homem chamado Uriel Abadot (sic). Traz com ele 

muitas opiniões errôneas, falsas e heréticas, dirigidas contra a nossa santa lei. 

Além do mais, já foi declarado herege e excomungado em Veneza e em 

Hamburgo. Desejando conduzi-lo à verdade, por diversas ocasiões, com toda a 

cortesia e benignidade, deram os passos necessários para tal, tomando como 

                                                      
112

 Uriel da Costa estava interessado em casar-se com Branca da Fonseca, uma prima-direita, uma bela senhora, um 

pouco mais velha que ele e viúva de Jácome Rodrigues (BESSA-LUIS, 1983: 224). 
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intermediários os hahamim
113

 e os mais velhos da nação, na presença dos ditos 

Deputados. Sabendo que, com arrogância e obstinação, persiste na sua 

iniquidade e nas falsas opiniões, tomaram juntamente com os ma’amadot
114

 das 

comunidades e os ditos hahamim, a seguinte decisão: que seja excluído como 

um homem doente, amaldiçoado pela Lei de Deus; que ninguém, seja qual a 

sua classe social, seja homem ou mulher, seja parente ou estrangeiro, lhe dirija 

a palavra, que ninguém entre na casa onde ele estiver nem lhe faça qualquer 

favor, sob pena de ficar abrangido pelo mesmo Herem e de ser excluído da 

nossa comunidade. Por respeito às conveniências dos seus irmãos, 

concedemos-lhes um prazo de oito dias para se afastarem dele. Amsterdã, aos 

trinta dias do mês de Omer de 5383 (1623). Samuel Abravanel, Benjamim 

Israel, Abraão Curiel, Joseph Abeniacar, Rafael Jesurun, Jacob Franco (Apud 

NADLER, 2003: 81-82).  

 

Fica uma indagação: por que tanta intransigência na defesa do cânone ortodoxo?  

O alcance filosófico do pensamento de Uriel da Costa quase se restringe ao pequeno 

texto aqui apresentado, um breve texto que Espinosa não conheceu porque só foi publicado em 

1687, quando já havia falecido (Espinosa morreu em 1677, por causa de uma tuberculose). Mas 

é certo que Espinosa conhecia as ideias que levaram Uriel da Costa aos Herens e às trinta e nove 

chicotadas que sofreu na Sinagoga Talmude Torá em 1640 (é bastante provável que o jovem 

Espinosa tenha acompanhado o rito de expiação de Uriel da Costa nessa Sinagoga diante da 

comunidade judaica que o afrontou por tantos anos). O contexto do Herem aplicado a Espinosa 

(1656) era outro e, ao contrário de Uriel da Costa, que vivia o ostracismo social e o isolamento 

familiar, aspectos que o abalaram drasticamente na sua vida cotidiana, solidão essa que o levou 

ao suicídio; as atividades políticas de Espinosa e as suas relações sociais junto aos mais 

importantes pensadores de sua época, davam-lhe a estrutura necessária para ignorar o Herem 

que a comunidade rabínica de Amsterdã lhe impôs, excomungando-o como um herege frente à 

matriz ideológica do judaísmo sefardita. 

Na Amsterdã protestante, a comunidade judaica era tolerada como “estrangeira”
115

 e 

com liberdade de culto e, apesar da sua importância econômica, no entanto, o controle político 

da cidade era protestante. Isso talvez explique a contundência das formas repressivas às 

manifestações heréticas originadas entre membros da comunidade sefardita, apesar da tolerância 

ao culto, as presumidas virulências heréticas poderiam por em risco toda a comunidade judaica 

frente às autoridades protestantes. Paul Zumthor dá notícia de que em 1642, certo François van 

den Meurs, por acusações similares às que sofreu Uriel da Costa e àquelas que sofreria Espinosa 

em 1657, foi preso por sete meses por negar a imortalidade da alma e a divindade de Cristo 
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 Chefes espirituais. 
114

 Comitês religiosos que centralizavam o comando religioso da congregação. 
115

 Havia cerca de 800 judeus em Amsterdã no ano de 1627 (BESSA-LUIS, 1983: 188). 
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(ZUMTHOR, 2003: 120). Somente a partir de 1816, após o reconhecimento dos direitos civis 

dos judeus em Amsterdã é que o Herem deixou de ser aplicado como medida de excomunhão 

(SANTOS, s.d.p.: 04; NADLER, 2003: 78-84; ALBIAC apud COSTA, 1985: 71). 

As famílias sefarditas de Amsterdã representavam grande poder econômico junto a 

atividades comerciais e financistas, com algumas delas se notabilizando como financiadoras de 

algumas das monarquias europeias, garantindo, por exemplo, o abastecimento de víveres para o 

exército e a corte da monarquia inglesa sob Carlos I (SOMBART, 2014: 74). Algumas dessas 

famílias se deslocaram para Londres em 1643 (destacando-se a família de Mendes da Costa), 

quando também passaram a financiar o governo de Oliver Cromwell (SOMBART, 2014: 82). 

Durante o século XVII, Amsterdã, capital da Holanda, foi uma cidade que esteve 

majoritariamente sob controle político protestante. A Holanda, em meados do século XVII, 

inseria-se como o mais importante Estado no conjunto da República das Sete Províncias Unidas 

dos Países Baixos, que se caracterizou como uma federação de Estados (províncias) 

descentralizados. Em cada província, o poder político pertencia a uma Assembleia dirigida por 

um “Pensionário” (governador). A política hegemônica era a do calvinismo, marcada na política 

por duas grandes divisões: os arminianos e os gomaristas. Grande parte da burguesia comercial 

protestante se consorciava politicamente com o poder político republicano do Grande 

Pensionista (Governador-Geral) John de Witt que governou a Holanda de 1653 a 1672. Ellen 

Wood (2014: 55) afirma que a república holandesa era a sociedade mais comercializada do 

mundo antes do advento da revolução industrial. Espinosa além de amigo de John de Witt foi 

um grande entusiasta do seu governo. John de Witt e seu irmão foram assassinados em 1672 

quando retoma o poder a Casa Real de Orange, como Guilherme III (a família real governara, 

com Guilherme II, a Holanda de 1626 a 1650) que também foi rei da Inglaterra. Os arminianos 

representavam uma facção liberal do protestantismo holandês. Os representantes da família real 

de Orange no poder eram conhecidos como Stadhouders (expressão monárquica para as funções 

de Governador-Geral). A nobreza de Orange consorciava-se ideologicamente com o gomarismo, 

a doutrina conservadora protestante baseada na obra do teólogo Francisco Gomar, que sempre 

fez oposição ao ideário de Jacobus Arminius (CORNELISSE, 1968: 6-11; NEGRI, 1993: 30-35; 

RIZK, 2006: 7-16; ZUMTHOR, 1989: 108-109). Com o gomarismo os católicos estavam 

proibidos de realizar os seus cultos públicos, só eram permitidos os cultos individuais privados, 

o gomarismo transformou os católicos em marranos de si mesmos. 

 Ressalve-se que a comunidade judaica estava desvinculada da política de Estado, mas 

aproximava-se da mesma com a logística dos seus aportes financeiros e comerciais. A 
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comunidade judaica tinha liberdade de culto, mas seus atos religiosos institucionais estavam 

submetidos à chancela do Estado calvinista, como afirmado anteriormente. Isso talvez explique 

a exigência das Sinagogas ao respeito canônico imposto pela ortodoxia dos rabinos, e que para 

proteger a comunidade, não hesitaram em excomungar Uriel da Costa e Espinosa entre outros, 

talvez não tanto pela heresia com o Talmude, mas, fundamentalmente, pelo ataque ao poder 

político e ideológico que os rabinos tinham sobre a comunidade. 

Isolado da comunidade e da família, e com os seus irmãos assumindo os negócios da 

família, afastado de todos, Uriel da Costa passa a viver modestamente
116

. De 1623 a 1640 teve 

que se circunstanciar a uma vida econômica quase miserável, por suas convicções ideológicas 

tornou-se um pária, um estorvo no seio de uma família burguesa com fortuna já consolidada 

pelo seu pai, na cidade do Porto e que naquela altura também já se expandia pelos Países 

Baixos. Mas Uriel da Costa não recuou, ao contrário, radicalizou ainda mais o seu argumento. 

Como vimos, na sua trajetória ideológica percebemos-lhe algumas “fases”. Do catolicismo 

(marrano) voltou-se para a ortodoxia do judaísmo; com o que entendia como grande engodo do 

farisaísmo radicaliza sua proposta atacando as práticas institucionais dos rabinos nos cultos das 

sinagogas (tem uma postura próxima à da tradição dos saduceus
117

), e agora, diante de todas as 

punições, afrontado pela excomunhão que o humilha socialmente, passa a atacar o próprio 

cânone da lei mosaica. 

Com o passar do tempo e na medida em que a experiência e os anos muito ensinam os 

homens a mudar as suas opiniões (...) comecei a ter dúvidas se a lei de Moisés deveria 

ser realmente vista como lei de Deus. Muitas coisas me persuadiam do contrário, ou 

melhor, muitas me forçavam a afirmar o contrário. Cheguei, enfim, à conclusão de que 

a lei de Moisés não era a lei de Deus, mas tão somente uma invenção humana como 

muitas outras que há no mundo. Muitos aspectos da lei mosaica estão em desacordo 

com as leis da Natureza, e não me era possível acreditar que Deus, o criador da 

Natureza, pudesse ser contraditório consigo mesmo, pois seria contraditório propor aos 

homens que fizessem coisas contrárias à Natureza da qual Ele era o criador (COSTA, 

2015: 15). 

 

Aqui, Uriel da Costa manifesta o âmago da sua imensa contribuição ao mundo 

ideológico dos debates religiosos do século XVII, seu naturalismo deísta o coloca ao lado de 

Espinosa e insere-o numa longa tradição de deístas radicais (ateus, seria melhor dizer assim), 

como por exemplo, a trajetória política e intelectual impressionante do médico espanhol 

                                                      
116

 Similarmente a Uriel da Costa, os pais de Espinosa também eram comerciantes de prestígio (e por algum tempo, 

Espinosa junto com um irmão, também foi proprietário de um estabelecimento comercial). Espinosa largou as suas 

atividades comerciais e dedicou-se ao polimento de lentes para lunetas, atividade artesanal que lhe garantia uma 

vida econômica modesta, mas segura. 
117

 Os saduceus defendiam a lei mosaica, mas não aceitavam a lei oral dos fariseus e tampouco acreditavam na 

imortalidade da alma; pregavam a valorização da Bíblia, seu lema era: “procura o bem na Bíblia” (Ver ABREU, 

1984: 127).  
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(aragonês) Miguel Servet que morreu queimado em Genebra (em 1553) a mando do grande 

ideólogo do protestantismo, o senhor João Calvino (tal como a Santa Inquisição da Igreja 

Católica, os protestantes também queimaram muitos que se opuseram à sua ortodoxia)
118

. 

Em 1633 acontece uma reconciliação de Uriel da Costa com os rabinos sefarditas. 

Avalizado moralmente e socialmente por um primo seu (que se responsabilizaria pela “volta” de 

Uriel à normalidade social da vida cotidiana familiar), tem durante algum tempo garantias de 

tranqüilidade. Mas, por uma fatalidade que só homens derrotados conseguem imantar às suas 

trajetórias, Uriel da Costa foi novamente excomungado (ainda em 1633). Primeiro por uma 

denúncia de um sobrinho
119

 seu que afirmou às autoridades rabínicas que Uriel da Costa não 

cumpria com os ritos sagrados do judaísmo no que tange principalmente à alimentação em dias 

de tradição religiosa, o sobrinho viu que ele não comia a comida certa no dia certo tal como 

todos os judeus deveriam fazer, e isso bastou-lhe para o denunciar. Segundo, por outra 

denúncia. Depois de ter-se manifestado criticamente sobre a comunidade rabínica de Amsterdã 

para dois estranhos (um italiano e um espanhol) que haviam lhe pedido informações sobre a 

cidade, Uriel da Costa foi vítima da denúncia desses dois sujeitos ao chefes sefarditas
120

. 

O calvário de Uriel da Costa reafirmou-se e com as denúncias foi novamente 

excomungado (uma excomunhão prevista para 25 anos) ainda no ano de 1633. Nos anos 

seguintes, Uriel da Costa, “que tentou viver como um macaco entre macacos” (COSTA, 2015: 

16) (referindo-se à normalidade cotidiana entre na comunidade dos fariseus) e não conseguira, 

seguirá excomungado até o ano de 1640, quando Saul Levi Morteira, o grande rabino inquisidor, 

o chefe ideológico da ortodoxia farisaica de Amsterdã lhe proporá uma forma de perdão 

concedida através de uma flagelação pública de trinta e nove chicotadas. Sem a família, sem 

vida social, Uriel da Costa de 1933 a 1940 viveu com a companhia de uma senhora de nome 

Ancila, uma ex-prostituta quase aleijada (BESSA-LUIS, 1983: 278).  

Em 1639, as três sinagogas de Amsterdã fundem-se numa só: a sinagoga Talmude Torá. 

Para justificar a unidade da comunidade judaica na nova Sinagoga, o conselho de rabinos da 

Talmude Torá, convidou Uriel da Costa a aceitar o perdão público da sua excomunhão, tendo 

que para isso passar pelo ritual das trinta e nove chicotadas. Com o propósito de tentar romper o 

                                                      
118

 Sobre a extraordinária trajetória de Servet consultar ECHEVERRIA & ANCIN (2001). Daniel Lacerda (1998) 

em numa resenha de estudo sobre Uriel da Costa, afirma que este, segundo a historiografia erudita, poderia estar 

associado e mesmo influenciado pelas idéias de Miguel Servet (LACERDA, 1998: 64-66). 
119

 “Alguns dias depois fui denunciado por um sobrinho, que vivia na minha casa, a respeito dos alimentos e o 

modo de prepará-los e por outras coisas que demonstravam que eu não era um judeu” (COSTA, 2015: 16). 
120

 De toda a maneira adverti-os para que não falassem de mim aos judeus e assim prometeram-me fazer. Mas 

aqueles malignos homens, com a intenção do torpe lucro que esperavam receber de imediato, como agradecimento, 

contaram tudo aos meus ‘amigos’, os fariseus” (COSTA, 2015: 17). 
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isolamento social a que estava submetido e aceita pedir o perdão público. Esgotado, Uriel da 

Costa lamenta-se – “derrotei-me a mim mesmo, determinando-me a aceitar e a realizar tudo o 

que eles quisessem” (COSTA, 2015: 19). Passou pelos castigos corporais e, dias depois, matou-

se. 

Ataram-me um lenço à cabeça, descalcei os sapatos e levantei os braços pondo 

as mãos numa espécie de coluna. Aproximou-se de mim esse auxiliar e 

amarrou-me as mãos com uma corda. Em seguida, o carrasco com uma correia 

de couro deu-me trinta e nove chicotadas nas costas, conforme a tradição, pois 

segundo a lei mosaica, os castigos não deveriam exceder-se ao número de 

quarenta chicotadas e como eram homens muito religiosos e observadores das 

leis, evitavam pecar pelo excesso
121

. Entre um açoite e outro, todos cantavam 

salmos. Quando o castigo das chicotadas terminou, sentaram-se no chão e veio 

a mim o rabino e me absolveu da excomunhão. De novo estavam-me abertas as 

portas do Paraíso. (COSTA, 2015: 21). 

E o ritual não se encerrou com as chicotadas, ao final, Uriel da Costa teve que se deitar 

no chão da entrada da Sinagoga e ver passar em cima de si todos os presentes na Sinagoga, 

centenas de testemunhas (e entre elas, Espinosa com oito anos de idade).   

As páginas finais da sua autobiografia são uma apologia ao deismo naturalista, uma 

defesa radical da lei natural contra qualquer outra lei dos religiosos. Uriel da Costa afirma que 

essa Lei (a Natureza) era comum e inata a todos os homens pelo simples fato de serem homens. 

A Natureza “liga todos entre si com mútuo amor impedindo divisões que é a causa original de 

todo ódio e dos maiores males” (COSTA, 2015: 26). 

Num comentário conclusivo ao livro de Uriel da Costa, Filipe van Limborch afirmou: 

“ao juntar ateu a deista não penso que não signifique a mesma coisa, mas que as mais das vezes 

o deísmo mal se distingue do ateísmo” (Apud ABREU, 1984: 130). 

As punições religiosas que a comunidade rabínica dos judeus sefarditas de Amsterdã a 

Uriel da Costa (e a Baruch de Espinosa) tiveram grande repercussão internacional e, ainda hoje, 

repercutem pela radicalidade que lhes era intrínseca. O fato aproxima as trajetórias, mas não 

apenas por isso, os motivos ideológicos dos Herens aplicados aos dois pensadores também eram 

os mesmos: ambos desdenhavam do universo retórico do sofisma canônico canhestro 

apresentado pelos rabinos das sinagogas de Amsterdã. O deísmo naturalista de Uriel da Costa e 

de Espinosa afrontava o farisaísmo da palavra rabínica consagradora tautológica não das 

verdades “naturais” de Deus no mundo, mas das verdades e poderes políticos dos próprios 

rabinos junto às suas comunidades (RÉVAH, 1962; DUFF et KAAN, 1926: 58; LACERDA, 

2006: 122; NADLER, 2008: 78; COLERUS, 2014: 321; ALBIAC, 1985: 69-73; e, 
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principalmente, YOVEL, 1993: 47-56; e ABREU, 1994). O texto de Uriel da Costa é uma 

catilinária radical contra os fariseus sefarditas; Espinosa no seu Tratado Teológico-Político 

(publicado sem indicação de autoria em 1670; ver especialmente os capítulos 02 e 03) afirma 

igualmente e de modo contundente o quão era inapropriada a ideologia dos rabinos (que Uriel 

da Costa definia como “ridícula”) e suas “exclusivas” interpretações / revelações da verdade de 

Deus (ESPINOSA, 2003: 48-65).  

O alcance filosófico do pensamento de Uriel da Costa quase se restringe ao pequeno 

texto aqui apresentado, um breve texto que Espinosa não conheceu porque só foi publicado em 

1687, quando já havia falecido (Espinosa morreu em 1677, por causa de uma tuberculose). Mas 

é certo que Espinosa conhecia as ideias que levaram Uriel da Costa aos Herens e às trinta e nove 

chicotadas que sofreu na Sinagoga Talmude Torá em 1640 (é certo que o jovem Espinosa tenha 

acompanhado o rito de expiação de Uriel da Costa nessa Sinagoga diante da comunidade 

judaica que o afrontou por tantos anos). O contexto do Herem aplicado a Espinosa (1656) era 

outro e, ao contrário de Uriel da Costa, que vivia o ostracismo social e o isolamento familiar, 

aspectos que o abalaram drasticamente na sua vida cotidiana, solidão essa que o levou ao 

suicídio; as atividades políticas de Espinosa e as suas relações sociais junto aos mais 

importantes pensadores de sua época, davam-lhe a estrutura necessária para ignorar o Herem 

que excomungava como um herege frente à matriz ideológica do judaísmo sefardita. 

A concepção deísta/ateísta de Uriel da Costa demarcava o processo de secularização do 

mundo quando Deus, nos termos de Agnes Heller (1982: 66), deixava de intervir nas coisas do 

mundo. Huizinga afirma que o “espírito humano” sofria uma virada fundamental no século 

XVII: “deixava de olhar para trás para projetar o seu olhar para adiante”, “o conhecimento 

deixava de provar verdades conhecidas” – pense-se nas verdades estéreis do silogismo 

talmúdico farisaico que Uriel da Costa enfrentou por toda a sua vida, por exemplo – “para 

projetar-se na busca de novas verdades” (HUIZINGA, 1992: 364). Uriel da Costa e, mais ainda, 

Espinosa, ao unificarem religião e filosofia com bases filosóficas comuns, bases deístas, 

realizavam um extraordinário movimento histórico para a consolidação de uma concepção de 

mundo materialista que humanizava e secularizava Deus e a religião em si. Enfim, Uriel da 

Costa, com o livro Exemplar Humanae Vitae, propôs a possibilidade de uma nova verdade: a 

“deificação ética” para a perfectibilidade infinita do homem (HELLER, 1982: 69). Com a sua 

breve autobiografia Uriel da Costa demonstrou a conversão radical do catolicismo ao judaísmo e 

do judaísmo a deismo/ateísmo moral e com isso demarcou a sua trajetória como uma tragédia 

religiosa individual que ainda não tenha sido suficiente para se demarcar como uma visão 
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trágica do mundo (na expressão que Lucien Goldmann [1988] utiliza para analisar os jansenistas 

como dissidência ideológica nos quadros do catolicismo francês da primeira metade do Século 

XVII), isto porque a “anomalia holandesa”, na célebre expressão de Negri (1993), não infirmava 

a voluntariosa visão de mundo burguesa que a comunidade judaica fazia celebrar na capital da 

República dos Países Baixos junto às principais monarquias absolutistas européias, já colocava 

em cena a radicalidade de uma visão de mundo materialista/naturalista que tanto o pensamento 

iluminista como depois Ludwig Feurbach e Karl Marx definirão em meados do Século XIX. O 

deísmo ético de Uriel da Costa celebrava a solidariedade universal dos homens postos no mundo 

pela Natureza/ Deus sob igualdade de condições. 
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QUEM FOI DURÃO FORJAZ? REDES DE PODER NO REINADO DE 

SANCHO II (1223-1248) 

 

 

Johnny Taliateli do Couto
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Resumo: Sancho II foi destituído pelo Papa Inocêncio IV em 1245, após uma série de 

contendas com eclesiásticos e o próprio papado. A questão é que um monarca não governava 

sozinho, como detentor desse poder público, ele precisava se cercar de homens que lhe 

ajudassem na boa administração do reino. Neste sentido, um importante órgão de governo era a 
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chancelaria e o responsável pela mesma, tinha papel de grande destaque nos assuntos da 

monarquia. Durante um bom tempo, quem esteve à frente da chancelaria, foi Mestre Vicente, 

bem conhecido por estar presente em articulações políticas desde o reinado de Afonso II 

(1211-1223). Foi provavelmente no ano de 1236, que abandonou ou foi dispensado do ofício 

de chanceler, tendo assumido o posto, pouco depois, Durão Forjaz. Para alguns pesquisadores, 

foi o período de desorganização da chancelaria de Sancho II, o que explica a ausência  de 

documentação expedida durante os  últimos anos de  governo do rei     português. Sendo assim, 

quem era Durão Forjaz? Podemos dizer que ele era menos capaz para exercer o ofício? Ao 

nomeá-lo, quais eram as redes de solidariedade que Sancho estava angariando? Tal postura 

agravou os problemas de seu reinado que culminaram em sua deposição? Com este trabalho, 

buscamos entender mais de uma figura mal conhecida, participante ativo de um período de 

turbulência na monarquia portuguesa. 

 

Palavras-chave: Sancho II; Durão Forjaz; Portugal; Chancelaria. 

 

 

 

Sancho II, o rei que foi deposto por Inocêncio IV, sendo considerado ineficiente 

para o governo, é uma figura emblemática, de um tempo turbulento da História de Portugal. 

Tanto o é, que aquele momento foi por algumas vezes abordado através do uso de conceitos 

como o de “crise”. Por ser também o único rei português que foi deposto por um Papa, dentre 

as diversas tentativas de repostas para o entendimento daquela situação política, estava a 

questão da menoridade com que assumiu o trono, a inabilidade política de Sancho II, o 

banditismo que imperou nas terras portuguesas naquele tempo, a troca constante de 

funcionários da cúria régia ou, as más escolhas para as alianças políticas do rei. A conjunção 

de alguns destes fatores, por muitas vezes, foi uma resposta para a dispersão da documentação 

de chancelaria de Sancho II. A chancelaria teria se desorganizado com mais veemência, na 

gestão de Durão Forjaz, último chanceler, que se manteve fiel ao seu rei até o último alento. 

A chancelaria régia era responsável pela redação, validação (consistia na aposição 

do selo régio) e expedição de todos os atos da autoria do próprio rei. Esse serviço era 

presidido pelo chanceler do monarca, a quem ficava confiado os selos régios. O chanceler era 

então um dos mais próximos ministros do soberano, despachando os atos lavrados na 

chancelaria diretamente com o rei, exercendo dessa forma uma influência política decisiva. 

Daí a importância de que o responsável fosse um magistrado com elevada cultura jurídica. O 

órgão não funcionava apenas com o soberano e seu principal ministro, dentre os  funcionários 

de uma chancelaria estavam os notários, responsáveis pela redação das cartas
131

. 

Segundo Gomes, uma chancelaria “deriva e coroa a gestão de uma auctoritas e/ou 

potestas que necessita dessa infra-estrutura institucional para a sua própria acção e progressão 

legislante, administrante e mesmo judicativa”. Se uma chancelaria preexiste a adoção da 
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prática da selagem e da enunciação do chanceler, ela funciona em razão dos profissionais da 

escrita, isto é, chanceleres e notários compromissados com a incumbência de redigir, 

reproduzir e expedir (GOMES, 2001-2002: 485-486). 

Sancho II teve durante o seu reinado de vinte e quatro anos, três chanceleres. Ou 

seja, ao menos no que tange à essa função na composição de uma cúria, não houve um alto 

número de trocas
123

. O primeiro a ocupar o posto, foi Gonçalo Mendes, que era encarregado 

do ofício desde 1215, ainda durante o reinado de Afonso II. Mendes esteve no cargo até 1226, 

durante o cerco a Elvas. Após isso, desaparece da documentação. Em uma carta de julho de 

1226, Sancho doou seus direitos reais no Couto de Paredes a um certo Afonso Mendes 

Sarracines, com a ressalva de que fazia aquilo pelo bom serviço prestado em Elvas, 

necessariamente, por Afonso ter arriscado a própria vida para proteger a do rei 

(BERNARDINO, 2003: 237, doc. 35)
124

. Com isso, posso sugerir que o chanceler deixou o 

posto, pois morreu durante o cerco desastroso de Elvas, em que o monarca pelo visto, fora 

emboscado e correu o risco de perder a vida. 

Após o falhanço na primeira campanha militar do monarca português, assumiu a 

chancelaria Mestre Vicente, deão de Lisboa. Este personagem foi o mesmo que juntamente 

com Mestre Julião Pais e Silvestre Godinho, advogaram a causa de Afonso II no conflito com 

suas irmãs, devido aos problemas gerados pelo testamento de Sancho I
125

. Foi ainda um dos 

responsáveis pela composição que levou Sancho II a sanar o mesmo problema no início de 

seu reinado. Vicente é um personagem de currículo mais extenso e, por isso, ostenta em seu 

nome o título de magister. Vicente era mestre pelo Estudo geral de Bolonha, com formação 
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no direito canônico. Dentre alguns dos serviços que exerceu, foi juiz apostólico do Papa 

Inocêncio III, advogado régio de Afonso II, conselheiro e chanceler de Sancho II, tendo 

exercido antes disso, atividades de docência no Estudo geral de Bolonha. Ademais, são 

muitas as obras atribuídas à sua autoria, como: Glosas ao Decreto; Aparato à Compilatio I 

Antiqua; Aparato à Compilatio III Antiqua; Glosas da Compilação II Antiga; Aparato às 

Constituições do Concílio IV de Latrão de 1215; Casos da Compilatio III Antiqua; Casos das 

Decretais e Aparato às Decretais, de Gregório IX; Glosas à Arbores Consanguinitatis et 

affinitatis; Quaestiones de exceptionibus; de Discordia testium et de consonantia et qualiter 

debeant recipi et repelli; De Judeis et Sarracenis (NORTE, 2013: 324-325). 

Com um currículo invejável, não dá para dizer, no entanto, que a gestão de 

Vicente no ofício de chanceler, não tenha carecido de problemas. A questão é que passado 

algum tempo, ele acumulou junto à função, a dignidade de bispo da Guarda. 

A atuação de Vicente, pode ser observada também, no avanço do processo de 

Reconquista portuguesa. Várias perturbações nas terras muçulmanas, contribuíram para um 

grande progresso dos portugueses na década de 1230, rumo às terras do Sul. Dentre elas, 

estava a falta de superação das hostilidades mútuas enfrentadas no al-Andalus, problemas que 

se arrastavam no império almóada (LAY, 2009: 239)
126

. À parte disso, a correspondência 

pontifícia no período ajudou a contribuir devido ao apoio espiritual dado pela Igreja. Em 

1234, chegou a Portugal a bula Cupientes christicolas de Gregório IX, resultado    certamente, 

da missão diplomática de membros da cúria régia, dentre eles o chanceler Mestre Vicente. 

Afirmamos isso, pois a dita bula coincide com viagem do chanceler a Roma e porque, para 

conseguir esse tipo de documento, era necessário alguma representação na cúria pontifícia, 

alguém que noticiasse sobre o desejo de campanha militar contra os infiéis. Ao mesmo tempo, 

este documento, demonstra o interesse com que o papado estava olhando para a conquista 

portuguesa, conferindo as mesmas indulgências outorgadas no Concílio Geral aos que 

acorriam à luta na Terra Santa. Com esse apoio da Igreja, as campanhas no Alentejo e no 
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Algarve intensificaram (MONUMENTA HENRICINA, 1960: 60-61, doc. 35). 

Outro ponto a salientar, é que Mestre Vicente pode ter sido o responsável por uma 

reforma administrativa no governo de Sancho II, que se iniciou por volta de 1229. Trata-se de 

um processo de burocratização da administração que provocou o desaparecimento do cargo 

de mordomo, ocupado até então, regularmente, pelos magnates do reino. Ademais, o 

chanceler assumiu a importância política do cargo, subindo ainda mais, na hierarquia do 

poder  (ROCHA, 2013: 112). O aparecimento do posto de meirinho-mor em documento de 

1235, pode advir dessas mudanças implementadas na corte, tendo sido necessário preencher o 

espaço deixado vazio pela extinção do ofício de mordomo (VENTURA, 1992: 96-97). 

Com o sucesso de algumas campanhas militares, e com o claro apoio que Mestre 

Vicente conseguiu da Igreja em favor do rei, durante um tempo, Sancho II conseguiu acalmar 

os ânimos em relação a alguns conflitos com o clero, por mais que, queixas não deixaram de 

existir durante o seu reinado, principalmente àquela altura. Entretanto, fica claro que em um 

dado momento, o monarca rompeu com seu chanceler e com aquele grupo que o mesmo 

representava. Podemos situar como baliza cronológica o ano de 1237, em fins de abril. Ora, 

por quê? Pois naquele momento, Vicente se queixava perante a cúria pontifícia contra o irmão 

do rei, D. Fernando, acusando o mesmo de vários excessos contra eclesiásticos e igrejas do 

reino. 

O homem que foi o responsável pela chancelaria de Sancho II durante muitos 

anos, acusou perante o Papa, o irmão do monarca de uma série de abusos (AUVRAY, 1907, 

doc. 3615)
127

. O mais representativo do documento, é que ele pode ser considerado um marco 

e ruptura geral, pois desde o ano de 1236, Vicente não assinava mais os diplomas régios como 

chanceler. O momento em que Sancho II teve problemas com o Magister, coincide com um 

profundo agravamento na sua relação com os eclesiásticos do reino. Em pouco tempo, o 

conflito se estendeu ao arcebispo de Braga, Silvestre Godinho. Os homens que até então 

ajudaram no fortalecimento da autoridade régia em Portugal, e que foram os juristas de 

Afonso II e conselheiros do seu filho, encontravam-se àquela altura do lado oposto. 

O novo chanceler de Sancho II, Durão Forjaz, fora nomeado então para o cargo, 

em algum momento entre 1236-1238. Surge na documentação como detentor da função, em 

um período no qual o rei tentava resolver graves problemas com o bispo do Porto e o 

arcebispo de Braga. Mas, ao contrário de Mestre Vicente, por ausência de documentação que 
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 Os documentos do Papa Gregório IX foram recolhidos no seu livro de registro, organizado por Lucien 

Auvray. A coleção foi levada a termo pela Escola Francesa de Roma, entre o final do século XIX e meados do 

século XX. 
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indique, não é possível falar da formação universitária deste personagem. Tudo leva a crer, 

que ao contrário de Vicente, Durão era leigo. Mas será que por conta disso, ele foi menos 

capaz para exercer a função? Acreditamos que não. Ora, apesar do currículo de Mestre 

Vicente, pensamos que o seu acúmulo de ofícios, pôde ser prejudicial ao bom funcionamento 

da chancelaria régia. Ele tinha seus problemas ligado ao bispado da Guarda para cuidar. Dessa 

forma, podemos dizer que em dado momento, pode ter havido um conflito de poderes em 

relação à posição de Vicente, lembrando que o personagem era alguém que com certa 

frequência, visitava a cúria pontifícia. 

Seja como for, devido aos problemas com o clero, em 1238 Sancho II estava 

excomungado. Além do mais, o Papa mandou uma carta ao arcebispo de Braga e vários outros 

prelados, proibindo a todos os religiosos de absolverem o rei de Portugal da excomunhão, 

assim como de levantarem os lugares de interdito lançados pelo bispo de Salamanca e outros 

colegas, com o objetivo de que suas determinações tivesse de fato o efeito desejado contra o 

governante. A questão estava em parte ligada aos problemas com o bispo do Porto, pois em 

uma bula de março do mesmo ano, Gregório IX pedia a alguns eclesiásticos de Zamora que 

ouvissem testemunhas sobre os agravos entre o bispo portuense e Sancho II (AUVRAY, 

1907, doc. 4080; 4243). 

O Sumo Pontífice não se restringiu a tomar outras medidas, em concomitância às 

outras cartas, pediu ao bispo de Orense que obrigasse os eclesiásticos a se comunicarem com 

o rei português, somente em casos permitidos, exortando o mesmo prelado a fazer observar a 

excomunhão lançada pelo bispo portuense a todas aqueles que aceitassem benefícios de 

Sancho II. De igual modo, os franciscanos e dominicanos, eram obrigados a observarem o 

interdito lançado pelo bispo de Salamanca (AUVRAY, 1907, doc. 4245-4247). Todas estes 

textos foram expedidos na mesma data e deixam claro na forma como foram redigidos, que 

eram os reclamantes a participarem de fato na elaboração dos documentos, por conhecerem 

exatamente, como a cúria régia funcionava, inclusive, os seus meandros para contornar o 

problema. Destarte, pela forma como foi arquitetado o conjunto de cartas, é possível dizer que 

o objetivo era deixar o rei sem saída, para que nenhuma manobra fosse usada sem os 

respectivos clérigos colherem os frutos de suas reclamações. Sancho era obrigado a atender às 

exigências, com a anuência do Papa. 

Com as constantes admoestações do papado e com o clima de tensão junto ao 

clero ibérico atingindo uma dimensão de larga escala, Sancho II era obrigado a resolver o 

problema com Pedro Salvadores, bispo do Porto. Um acordo foi assinada entre o rei e o bispo 

e mandada ao Papa para confirmação. O monarca doava à diocese as décimas que recebia da 
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cidade, assim como os padroados das igrejas de Soalhães e Beduído (BERNARDINO, 2003: 

302-305, doc. 60). 

Tratou-se de um período turbulento, principalmente para a recente gestão à frente 

da chancelaria. Segundo Leontina Ventura (1992: 93), o monarca tinha bastante afeição por 

Durão Forjaz, já que o personagem foi nomeado várias vezes como seu procurador, para lidar 

com missões espinhosas, sobretudo no que dizia respeito aos conflitos com o clero. 

Com o conjunto de admoestações recebidas pelo rei, Durão Forjaz foi logo 

nomeado para uma missão diplomática, ser o procurador régio para receber a absolvição do 

interdito do bispo de Salamanca e do deão de Zamora. Uma declaração de Sancho II foi 

apresentada àquele bispo, notificando-o de que tinha se obrigado a dar o direito de padroado 

de todas as igrejas da diocese do Porto caso faltasse com a composição realizada com o bispo 

portuense. Logo, Pedro Salvadores e o monarca expediram uma concórdia afirmando que o 

rei tinha cumprido com o predisposto entre ambos sobre os privilégios concedidos 

(BERNARDINO, 2003: 305-308, doc. 61-63). 

Para Varandas, ao contrário daquela composição significar uma cedência da coroa 

às pretensões eclesiásticas, tudo leva a crer que o monarca ganhava em toda linha. O bispo 

aceitava na cidade a presença de um magistrado de nomeação régia, comprometia-se a 

acompanhar o rei em expedições contra os infiéis e acima de tudo, mesmo com a interdição 

do reino, Sancho II conseguiu forçar o bispo e o Papa a negociarem, garantindo a suspensão 

do interdito. O rei conseguiu forçar o prelado a um acordo que afiançava alguma supremacia 

régia em uma das cidades comerciais mais importantes do reino (VARANDAS, 2003: 507- 

508). 

Em outra composição, dessa vez feita com o arcebispo de Braga, as cláusulas do 

acordo demonstram que não houve cedência completa aos intentos dos eclesiásticos, o que 

denota que a cúria régia estava funcionando bem. Silvestre queria recuperar alguns direitos 

que a arquidiocese possuía desde o tempo de Afonso I. Uma das questões colocadas tratava 

das dízimas concedidas por Afonso II, mas que o arcebispado não recebera. Aproveitando-se 

da posição junto ao Papa, e da propaganda negativa que os prelados estavam a fazer de 

Sancho II em Roma, D. Silvestre reclamava como direitos que lhe pertenciam, o de cunhar 

moeda, a posse da capelania real e da chancelaria do reino, o castelo de Penafiel e as igrejas 

que integrassem o padroado régio. Os privilégios que reclamava nunca foram exercidos pela 

arquidiocese bracarense, mas calhava ao arcebispo fazer a cobrança naquele momento 

(VARANDAS, 2003: 495). No acordo, é interessante notar dentre outras coisas que, no lugar 

dos dízimos régios, o arcebispo recebeu as igrejas de Ponte Lima e Touguinha, assim como 
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recebeu vilas e terras no lugar do solicitado castelo de Penafiel (BERNARDINO, 2003: 313- 

315, doc. 66). 

A diocese de Lisboa também suscitou diversos problemas com a coroa. Em 

queixas do Papa Gregório IX, vários problemas ligados à eleição do bispo de Lisboa, foram 

promovidos e levados a cabo pelo abuso dos poderes seculares. Levou-se muito tempo para 

que o problema da diocese lisboeta fosse resolvido. De acordo com Maria João Branco, 

estamos perante teias de inter-relacionamento muito mais complexas do que podemos 

imaginar. E, neste ponto, a autora nos fornece uma tese interessante para o problema, levando 

em conta como chave explicativa da trama, a alusão à ingerência abusiva dos “poderes 

seculares”. Essa informação geralmente tomada como referência ao rei, pode ou deve talvez 

ser encarada como referente à oligarquia urbana, que teria muito interesse em interferir na 

eleição de um novo bispo que pudesse promover seus próprios interesses. Em uma cidade 

com poder econômico relevante é muito provável que o poder das oligarquias fosse não só 

forte como interveniente. Isso explicaria os desacordos quanto à eleição do novo bispo, não só 

da parte do rei, mas também do cabido. Se a hipótese for correta, significa que as forças da 

cidade tinham poder para oferecer resistência suficiente para minar tanto os apoiantes do rei, 

quanto os candidatos papais. Depois de longo tempo sem resolução, o Papa nomeou Mestre 

João Rolis para a dignidade (BRANCO, 1998: 87-88)
128

. João, que foi capelão pontifício, foi 

designado para o bispado pelo arcebispo de Toledo e o bispo de Palença, sendo confirmado e 

sagrado pelo próprio Papa (AUVRAY, 1908-1910, doc. 5004). 

Um processo foi aberto na cúria pontifícia contra a nomeação de Mestre João, 

tendo o chanceler Durão Forjaz, sido nomeado procurador naquela contenda, representando a 

vontade régia contra o predisposto. Alguns cónegos também protestaram contra aquela 

nomeação juntando suas vozes com a do rei, mas no fim, Gregório IX optou por impor 

silêncio a todos os detratores (AUVRAY, 1908-1910, doc. 5316). Destarte, em julho de 1241, 

Sancho II foi levado a fazer um acordo com o bispo, mudando sua postura (BERNARDINO, 

2003: 348-349, doc. 80). 

O fato de ter resolvido muitos problemas que contavam com forte apoio do 

papado para intervir e de Sancho II começar a programar uma nova cruzada colaborou para 

uma aproximação da coroa com o Sumo Pontífice. Tal fator se comprova por meio das novas 

indulgências concedidas na bula Cum carissimus in Christo (MONUMENTA HENRICINA, 
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 Não podemos determo-nos neste pormenor por conta do propósito deste trabalho. No entanto, o estudo de 

Branco é elucidativo de como a questão do bispado de Lisboa é complexa no período. 
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1960: 77-78, doc. 50). O solicitante da benção papal para uma nova expedição contra os 

infiéis, era o chanceler Durão Forjaz, a quem foi incumbida novamente, a missão de 

diplomata. As queixas que vários prelados portugueses podiam apresentar no Concílio da 

Igreja a ser celebrado na páscoa de 1241 seriam atenuadas pelo envio a Portugal de uma bula 

de cruzada (VARANDAS, 2003: 359). Como a mencionada composição com o bispo de 

Lisboa é de pouco tempo depois da outorga da bula de cruzada, João Rolis deve ter ajudado 

na solicitação das novas indulgências, reforçando ao Sumo Pontífice, o desejo do rei de se 

empenhar em uma nova campanha contra os infiéis. 

Bom, quem foi Durão Forjaz? Permanece misteriosa a figura do chanceler, 

claramente um apoiante do rei português até o fim, seguindo-o mesmo no exílio em Toledo, 

após sua derrota na guerra civil originada pelo processo de deposição de Sancho II. É fato que 

Durão manifestou habilidade diplomática ao lidar com os problemas ligados ao clero em um 

momento conturbado. Para nós, o personagem era um letrado leigo. Como frisou Leontina 

Ventura (1992: 93), foi chamado bonus vir pelo Papa. É possível que fosse procurado alguém 

com este perfil dentre algumas reformas administrativas que o rei estava tentando 

implementar. O distanciamento de Mestre Vicente, um eclesiástico, em determinado 

momento, pode ter exigido isso. Fica a impressão, de que chegou-se a um ponto no qual 

Vicente teria assumido muito poder para si, e o fato de juntar tanta influência na esfera 

administrativa da cúria régia e ao mesmo tempo, acrescentar a isso a dignidade de bispo, deve 

ter provocado um conflito de interesses entre o eclesiástico e o grupo monárquico. Durão se 

apresenta assim, como alguém que tem apenas um lado nessa história, e a documentação 

demonstra bem sua fidelidade a Sancho II. 

Existe um outro aspecto a ser mencionado sobre Vicente. O bispo da Guarda tinha 

laços estreitos forjados com os prelados aqui citados, os reclamantes acerca dos abusos do rei. 

A ligação vinha de outros tempos, do meio de Bolonha, de Roma, do serviço na corte papal, 

dos encontros na casa do cardeal espanhol Gil Torres, do serviço prestado ao rei de Portugal. 

Todos estes eclesiásticos que mudaram a face do episcopado português, estavam nas doações 

dos dízimos de direito régio, levadas a termo por Afonso II em 1218. Bispos nomeados por 

disposição papal após dificuldades com suas eleições, faziam parte da clientela do cardeal Gil. 

Além de pertencerem a um grupo bem definido, não é de se estranhar que o dito cardeal, não 

media esforços para promover os interesses dessas pessoas (BRANCO, 2007: 84-86; 99-100). 

Assim, fica alinhado que o momento em que a relação de Sancho II com estes 

bispos piorou, deu-se logo depois que Mestre Vicente não estava mais à frente da chancelaria. 

As queixas do bispo da Guarda em relação ao irmão do rei, o infante D. Fernando, faz coro 
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com a coleção de cartas destinadas ao rei de Portugal pouco depois, nas quais os supracitados 

prelados, se  queixavam  da ingerência do  poder  secular. Por  conseguinte, vigorava o   velho 

discurso de que o monarca não respeitava as liberdades eclesiásticas. O novo chanceler de 

Sancho II, tinha de ser ao menos, alguém de fora do aludido círculo. 

Ademais, dizer que a chancelaria portuguesa se desorganizou durante a gestão do 

referido chanceler, pode ser um outro grande problema. Para aqueles que afirmaram esta 

hipótese, ressalto a importância de situar o momento em que isso ocorreu. A dinâmica do 

aparelho burocrático de Sancho II funciona bem nas mãos de Durão Forjaz pelo menos até o 

ano de 1241. Se podemos falar de desorganização, seria preciso situá-la nesses três anos entre 

1241-1244, pela ausência de diplomas régios desse período. Apenas no último ano (1244), há 

notícia de novos escritos na chancelaria. O grande problema ao estudar esse reinado é 

situarmo-nos no que aconteceu naqueles anos, que correspondem justamente ao período de 

vacância na Santa Sé (1241-1243). Ao mesmo tempo, não é possível simplesmente dizer que 

a chancelaria estava desorganizada, existe aqui uma ausência de vestígios que podem ter 

existido, como por exemplo atesta, um documento expedido pela chancelaria de Sancho II, e 

do qual tomamos conhecimento somente através da Chancelaria de Afonso III, caso de uma 

composição com o mosteiro de Celanova de 1241 (BERNARDINO, 2003: 347-348, doc. 79). 

Com Durão Forjaz no cargo de chanceler, foram resolvidos os problemas de 

excomunhões e interditos que ocorreram devido às contendas com o clero português e o 

papado, as ordens militares foram premiadas com doações por conta de sua atuação no campo 

de batalha e alguns forais foram concedidos
129

. Com a chamada do personagem para ocupar 

um dos mais importantes ofícios na corte, que tipos de alianças o rei português estava 

buscando? 

É sabido que as famílias que permaneceram fiéis ao trono, mesmo nos momentos 

mais alarmantes, foram os Soverosas, os Riba de Vizela e os Tougues. Curiosamente, um 

outro personagem que integrava o círculo mais próximo ao rei, era Paio Peres Correia. São 

numerosas as doações concedidas à Ordem de Santiago, no período em que Paio era 

comendador da mesma. Basta acompanhar a documentação de chancelaria, para perceber que 

as doações eram sempre feitas também no nome do comendador, entre os anos de 1235-1240 

(BERNARDINO, 2003: Ap. Documental). Pelo sucesso de suas campanhas militares, Paio 

Peres foi eleito mestre dos espatários em 1242, em Castela. Ao lado do infante Afonso – 

futuro  Afonso  X  –  conquistou  Múrcia em  1243,  Lorca e Mula em  1244,  estando presente 
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também na conquista de Jaén em abril de 1246 (MATTOSO, 1997: 109)
130

. 

 

 José Varandas ressaltou que não só o rei fez doações ao mestre de Santiago, mas este 

também o fez ao monarca. Em 1242 o dito mestre doou a Sancho várias casas em Santarém 

e a Torre da Ladra. Em 1245, Paio Peres Correia fez doação da dízima das baleias que se 

pescava nos termos de Sesimbra, momento em que a coroa passou a se interessar pela 

produção aurífera naquela zona (VARANDAS, 2003: 574; 867). Dois diplomas régios do 

fim de abril de 1245, nos mostram Paio Peres na corte do monarca português, altura em que 

o segundo já tinha recebido algumas admoestações do papado. O mestre comparece como 

confirmante de doações do rei ao bispo do Porto, no momento em que Sancho II precisava 

de apoio junto aos prelados portugueses por conta da situação com o papado 

(BERNARDINO, 2003: 355-359, doc. 84-85). 

Estas personalidades, possivelmente tiveram algum papel no casamento do rei 

português com Mécia Lopes de Haro. O casamento ocorreu justamente no período no qual, 

não temos registros escritos, entre 1242-1243. Durante aquele tempo, pode ter havido trânsito 

entre as duas cortes, a portuguesa e a castelhana. Para o caso do mestre dos espatários, isso 

era comum. Mas Durão Forjaz aí deve ter tido também alguma posição de relevância. Essa 

aproximação além fronteiras, contribuiu para que o infante Afonso de Castela, apoiasse 

posteriormente, o monarca deposto. 

O correio do Papa, levando as notícias da promulgação da deposição de Sancho II, 

foi enviado a Portugal em julho de 1245. O episcopado português conseguiu o documento 

para responder aos seus anseios na bula de deposição. Os membros deste grupo, foram 

aqueles que procuraram Afonso na corte francesa, de onde saiu o famoso Juramento de Paris 

em setembro de 1245. Os artigos diziam respeito majoritariamente às pretensões eclesiásticas. 

Consoante Marques, o certo é que o documento foi gerado em circunstâncias dominadas pelo 

poder religioso, eram doze religiosos presentes e cinco leigos (MARQUES, 2001: 181). 

Quando Sancho  II foi destituído através da bula  Grandi non immerito
131

, e    seu 

irmão Afonso, conde de Bolonha, fora nomeado curador do reino pelo Papa Inocêncio IV, 

estourou uma guerra civil em Portugal, devido a partidários do conde Afonso, terem 
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Vou parar na conquista de Jaén, devido ao que procuro elucidar. Todos sabem que o mencionado mestre 

participou também da famosa conquista de Sevilha. 
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 Este foi o tema trabalhado em nossa dissertação de mestrado intitulada Rei, Reino e Papado: a destituição  de 

D. Sancho II de Portugal (Séc. XIII), sob orientação da Profa. Dra. Armênia Maria de Souza, apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Portanto, devido ao objeto deste 

trabalho, não vamos trabalhar em pormenores a questão da deposição. 
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levantado armas contra o rei. No norte do reino, aconteceu a batalha na qual saiu vencedor o 

representante régio, Martim Gil de Soverosa. Os apoiantes de Afonso, o tio Rodrigo Sanches 

e Abril Peres de Lumiares, vieram a falecer naquele confronto (VENTURA, 1996: 117-118). 

O conde de Bolonha chegou a Portugal no fim de 1245, desembarcando em Lisboa. A cidade 

era o único ponto no qual Afonso poderia entrar no reino português. Outros locais como a 

cidade do Porto ou a entrada pelo Mondego estavam fortemente defendidos pelos partidários 

de Sancho II. Ademais, Afonso tinha consciência de que iria encontrar resistência, 

necessitando entrar por uma região onde o monarca não poderia concentrar forças e com 

proximidade às ordens militares, as quais no mínimo deveriam se manter neutras, pelas 

ordens papais que trazia (VARANDAS, 2003: 394). 

Durante a guerra, quando Afonso já tinha chegado a Portugal com seu exército, 

foi o chanceler que levou o pedido de ajuda de Sancho II ao príncipe castelhano, futuro 

Afonso X, que veio colaborar com o monarca deposto, tanto com auxílio militar, quanto no 

plano diplomático, trocando algumas correspondências com o Sumo Pontífice (BERGER, 

1884, doc. 1932). 

Em um documento de abril de 1246, dentre as testemunhas que assinaram a 

doação de uma herdade a certo Afonso Peres Ribeiro e sua esposa, não consta entre os 

presentes, o nome do chanceler (BERNARDINO, 2003: 360-361, doc. 86). Logo, Durão 

Forjaz estava ausente da cúria régia naquele momento, justamente, por estar em missão em 

nome do rei. Enquanto o exército do conde Afonso chegava a Leiria, o chanceler buscava por 

socorro em Castela. É importante ressaltar que a campanha pela tomada de Jaén, foi finalizada 

no mesmo período, o que permitia que terminada aquela conquista, o exército castelhano- 

leonês pudesse se deslocar a Portugal prontamente. 

Quando a hoste entrou em Portugal, dirigindo-se a Coimbra, dentre os nobres que 

acompanharam o infante castelhano, estavam Diego Lopes de Haro, cunhado de Sancho, os 

galegos Fernão Anes de Lima e Rodrigo Gomes de Trastâmara, e os leoneses Ramiro e 

Rodrigo Forjaz. Em abril de 1247, Afonso de Castela já se encontrava em Burgos por conta 

dos problemas que estava enfrentando na empresa à Portugal, e pelo planejamento do cerco de 

Sevilha, propósito para o qual seu pai o pressionava (OLIVEIRA, 2010: 260). 

Sancho II perdeu a guerra, dirigindo-se junto ao exército de Castela para o seu 

exílio naquelas terras. Seja como for, os castelos no Alto Minho em junho de 1247, ainda 

apresentavam as cores do rei destronado e em dezembro daquele ano, o valido Martim Gil 

continuava no território português, lutando na região. Mesmo após o exílio de Sancho II, 

Soverosa permanecia lutando nas proximidades de Valadares, com tropas compostas apenas 
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de membros das suas mesnadas, ou seja, em completa inferioridade numérica (VARANDAS, 

2003: 406-407).  Se avançamos um pouco após o fim da guerra civil, é possível observar que 

Martim Gil de Soverosa participou com infante Afonso de Castela da famosa conquista de 

Sevilha, sendo um dos beneficiados no seu repartimiento. Após a morte de Sancho II, 

Soverosa passou a fazer parte da corte do futuro rei Afonso X, tendo confirmado em 

dezembro de 1248 uma doação feita pelo infante castelhano à Ordem de São João. Sabe-se 

que em Portugal, Afonso III sequestrou-lhe os bens e, por isso, permaneceu em Castela 

durante muito tempo, como mostra a confirmação de diplomas de Afonso X, entre 1252 e 

1259 (DAVID; PIZARRO, 1990: 141). 

Entre os portugueses que foram agraciados nos Repartimientos da Andaluzia, 

estavam alguns dos apoiantes da causa do rei deposto. Fizeram parte também, outros que não 

aderiram a este lado. Mas, como lembrou Henrique David, entre os beneficiados se 

encontravam Martim Gil de Soverosa, Martim Gil de Arões e Fernão Rodrigues Pacheco. 

Além destes nomes portugueses, entre os exilados, estava Durão Forjaz, outro favorecido 

(DAVID, 1986: 54-55). Posso pressupor, que assim como o Soverosa, o ex-chanceler também 

tenha permanecido nas terras castelhanas. 

Henrique David, em sua análise acerca dos portugueses nos Repartimientos, 

nomeadamente no caso de Sevilha, mencionou o nome de Rodrigo Forjaz, que o autor 

acreditava àquela altura, ser o nobre de Leão, que foi casado com Chamôa Gomes de Tougues 

(DAVID, 1986: 66). Esta senhora, foi a única filha mulher de Gomes Soares de Tougues, irmã 

de Soeiro Gomes de Tougues, fiel servidor de Sancho II, que morreu na batalha em Leiria de 

1246. O Rodrigo Forjaz que acudiu o rei deposto junto ao exército castelhano era então, 

cunhado de Soeiro Gomes. A irmã de Rodrigo e Ramiro Forjaz, era casada com Rodrigo 

Peres Villalobos, que tinha sido alferes de Afonso IX (MEDINA, 2012: 136-137). 

Desde as modificações implementadas na corte de Sancho II, a partir de 1235, que 

favoreceram as famílias Soverosa e Tougues, formou-se em torno do rei português um grupo 

consistente que extrapolava as fronteiras do reino. Assim, além de outros nobres que se 

somaram à campanha para acudir o rei de Portugal, lá estavam os irmãos Forjaz. A expedição 

se dirigiu primeiro a Leão, onde Afonso de Castela fez uma doação aos hospitalários e 

concentrou forças suficientes para entrar em Portugal (MEDINA, 2012: 138). 

Mas enfim, e o nosso Forjaz, será que tinha algum grau de parentesco com os 

nobres leoneses? Ou será que tem o peso de outra família após o Forjaz no seu nome? Não 

temos dados suficientes para afirmar algo concreto sobre sua procedência. Talvez era um 

destes filhos segundos, que no caso específico, buscou o caminho das letras. Seja como for, o 
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grupo monárquico, com a saída de Mestre Vicente, tinha de buscar para o posto de chanceler 

um candidato alinhado aos seus interesses. É interessante notar como Durão surge justamente 

após a iniciativa de uma reformulação na cúria por parte da monarquia. Posso dizer no 

momento, a partir das evidências, por mais espinhoso que isso seja, que Sancho II costurou 

relações próximas na gestão do dito chanceler, com uma aristocracia castelhano-leonesa. 
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OS RITUAIS CATÓLICOS DA CONTRA REFORMA SEGUNDO O 

CONCÍLIO DE TRENTO 

 
 

Joyce Babosa Brito
132

 

Teresinha Maria Duarte
133

 

 
Resumo: De acordo com Mariza Peirano (2003, p. 9): “O ritual é um sistema cultural de 

comunicação simbólica. Ele é constituído de seqüências ordenadas e padronizadas de palavras 

e atos, em geral expressos por múltiplos meios”. Sobre os rituais da Igreja Católica Romana, 

como, quando e em que circunstâncias os mesmos se formaram? Nesta pesquisa, verificou-se, 

a partir da análise do documento Concílio de Trento que, com o intuito de responder às 

objeções doutrinárias, formuladas por Martinho Lutero (1483-1546), aquele Concílio 

estabeleceu a doutrina dos sete (7) sacramentos. Verificou-se, outrossim, que ao formular esta 

doutrina, o Concílio definiu o momento, na vida dos adeptos do catolicismo, de oficializar os 

ritos inerentes a cada sacramento. Desde então, estes sacramentos tiveram, para tais pessoas e 

tais comunidades, o efeito daquilo que os antropólogos chamam de ritos de passagem, como o 

batismo, a crisma, a penitência, a comunhão, o matrimônio, a ordem, a extrema-unção, “ritos 

estes relacionados às mudanças mais significativas pelas quais passamos em nossas vidas: 

nascimento, entrada na vida adulta, casamento, morte.” (RODOLFO, 1994, p. 9-10). 

 

Palavras-chave: Igreja Católica, Concílio de Trento e Rituais. 

 

 

 

Introdução 

 

 

Quando falamos em rituais, principalmente os religiosos, logo nos vem o imaginário 

das populações indígenas e afro- brasileiras, e fica parecendo que somente essas populações 

praticam os rituais. Entretanto, como comenta Peirano (2003, p.8) “Em qualquer tempo ou 

lugar, a vida social é sempre marcada por rituais. Esta afirmação pode ser inesperada para 

muitos, porque tendemos a negar tanto a existência quanto a importância dos rituais na nossa 

vida cotidiana.” Sendo assim, a Igreja Católica como parte da vida social também 

desenvolveu rituais. São rituais católicos, porque pertencentes à Igreja Católica. 

A Igreja Católica Apostólica Romana, durante o período medieval possuía um grande 

poder em todos os âmbitos sociais. “Através dos primeiros séculos da Era Medieval, a Igreja 

Católica consolida-se como a instituição mais poderosa da Idade Média, ultrapassando 
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temporalmente o próprio império” (MOREIRA; CARVALHO; SILVA, s/n). A Igreja possui 

esse poder. 

Administrando um complexo mercado de arrecadação de fundos por meio da 

venda de indulgências e relíquias religiosas, aumentando progressivamente o 

acúmulo de metais preciosos utilizados na expansão do número de igrejas e 

construção de portentosas obras [...] Tais práticas ainda somavam a seus 

domínios as melhores e mais valiosas terras, [...] acirrada disputa [...] pelo 

acúmulo [...] de poder político” (MOREIRA; CARVALHO; SILVA, s/n). 

 

Naquela ocasião a Igreja estava mais preocupada com a riqueza e acúmulo de bens, 

do que com a vida moral ou com as práticas virtuosas. As transformações econômicas e 

políticas, que se instalavam na sociedade estavam atingindo a Igreja, e a maneira como esta 

vinha se posicionando não agradava a todos; alguns segmentos sociais insistiam em uma 

reforma religiosa, outros procuravam se adequar a um novo modelo econômico. Esse novo 

modelo econômico era acompanhado pela ascendência da burguesia. A qual procura se 

afirma, especialmente pela busca do conhecimento e da produção artística, a qual se torna 

“[...] difusora de uma cultura do novo, propondo comportamentos, hábitos e valores 

condizentes com o momento histórico, provando sua superioridade ante a cultura medieval” 

(ARAÚJO, 2011, p.5). 

Outro fenômeno cultural que se fazia presente nessa sociedade era o humanismo, que 

suscitava em suas características um pensamento mais intelectual e laico “[...] o humanismo 

tendia, de facto, para uma cultura que se mostrava laica por muitos dos seus conteúdos, e 

autónoma, por muitos dos seus princípios, em face da teologia.” (RODRIGUES, 1981, p.3). 

Por esse motivo, ganhou vários adeptos e atendia à necessidade da nova sociedade que 

desejava explicações mais racionais. “Significava, por outras palavras, a instrumentalização  

do clássico ao serviço da conquista de estruturas e metodologias, estéticas e culturais, 

superadoras do medievo.” (RODRIGUES, 1981, p.3-4). 

É sobre essa nova conjuntura que a Igreja, tenta retomar a posição antes 

inquestionável, as pressões para a reforma tornava-se cada vez mais intensas. 

 

É manifesto, e cada vez mais manifesto, do limiar do séc. XV ao primeiro 

quartel do séc. XVI, o anseio de acrisolamento moral do clero e de 

repurificação  da  prática  cultual  dos  fiéis.  [...]  Procuravam  moralizar   as 

pessoas e acendrar o culto sem tocar nas estruturas existentes  

(RODRIGUES, 1981, p. 15). 

 

Essa nova necessidade que urgia na sociedade, acaba por forjar  transformações 

dentro da igreja, pois essa mudança tinha um apoio considerável por parte da classe 
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dominante, composta por intelectuais da época, com o intuito de fortalecer essa 

desvinculação do ser humano e a igreja, dominante, o ponto cume foi marcado pela figura de 

Matinho  Lutero “[...] Ao defender a justificação pela fé, denunciar os abusos da Igreja e 

questionar sua doutrina, [...]” desde então a igreja se dividiu, no que se refere a uma reforma, 

que vem a ser o concilio de Trento. 

A partir dessa problemática, sobre os rituais da Igreja Católica Romana, como, 

quando e em quê circunstâncias os mesmos se formaram? Entendemos que os mesmos foram 

definidos no Concílio de Trento. Atentamos, então, para as Atas daquele Concílio, as quais 

cotejamos, com o intuito de responder à problemática levantada. O Concilio Ecumênico de 

Trento (1545-1563), foi realizado pela Igreja Católica, com a intenção de condenar Martinho 

Lutero e seus ensinamentos, e, ainda que tardiamente promover uma reforma interna da  

Igreja, por isto, este Concílio marcou uma série de modificações para essa instituição 

religiosa. 

Por isto, em certa medida, o Concílio de Trento foi um marco para a contrarreforma. 

A contrarreforma se instaura quando os movimentos da reforma protestantes afloram “[...] 

depois das revoltas luterana, zwingliana e calvinista. Os intelectuais, os políticos e os 

militantes católicos dividiram-se perante esta gravíssima ruptura verificada no corpo da 

Igreja.” (RODRIGUES, 1981, p.15). A divisão e a ruptura se instauraram desde quando, 

 

Martinho Lutero publicara, em 31 de outubro de 1517, 95 teses sobre a 

indulgência. Em 15 de junho de 1520, assinou o papa Leão X a bula de 

ameaça de excomunhão contra Lutero. A excomunhão foi efetivada em 3 de 

janeiro de 1521. Com isto ficava selada a divisão religiosa (e política da 

Alemanha.  (O  que   foi  o  Concílio  Ecumênico   de   Trento?,     

disponível 

<http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm>). 
 

A partir do ano de 1527, iniciam-se as discussões acerca da convocação de um 

concilio; primeiro o papa Clemente VII se negava a abrir o concilio, e o imperador Carlos V a 

favor da abertura, desejava que o concílio acontecesse na cidade de Trento, em território 

alemão. Todavia não se consolida a ideia do concilio. 

Entre os anos de 1534 a 1549, o papa Paulo III se posicionará a favor do concilio, 

mas devido às dificuldades o concilio foi adiado, 

[...] Foi convocado o concílio, primeiro para Mântua, em 1536, e, 

posteriormente, em 1537, para Vicenza, não chegando, porém, a reunir-se, 

devido a dificuldades políticas. Além disso, numa e noutra oportunidade, foi 

impedida a sua abertura pela ausência de participantes, havendo-se negado, 

http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm
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outrossim, os príncipes protestantes a aceitar o convite, [...] (O que foi o 

Concílio Ecumênico de Trento?, disponível 

<http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm> ). 
 

Somente em “13 de dezembro de 1545” (O que foi o Concílio Ecumênico de 

Trento?, disponível <http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm>) se tem o primeiro período do 

Concílio que durou até “2 de junho de 1547.” (O que foi o Concílio Ecumênico de Trento?,   

disponível <http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm>) esse período que teve duração de 

quase dois anos, esteve preocupada com “[...] questões de fé e de reforma simultaneamente.” 

(O que foi o Concílio Ecumênico de Trento?, disponível 

<http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm> ) as seções do primeiro período, são: 

 

Sessão I - Abertura do Sacrossanto Concílio de Trento, Sessão II - Regras de 

Vida e outras Atitudes a serem observadas, Sessão III - A Profissão de Fé, 

Sessão IV - As Sagradas Escrituras, Sessão V - O Pecado Original, Sessão  

VI - A Salvação (A Justificação), Sessão VII - Os Sacramentos do Batismo e 

da Crisma, Sessão VIII - Transferência do Concílio de Trento para Bolonha, 

Sessão IX - Prorrogação da Sessão IX, Sessão X - Prorrogação da Sessão X. 

(O     que     foi     o     Concílio     Ecumênico     de     Trento?,    

disponível 

<http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm>). 
 

Ainda em 1547, o concilio foi transferido para a Bolonha, devido ao surto de tifo em 

Trento. Também, o papa desejava distanciar o concilio do imperador, o mesmo insistia pela 

volta do concilio para a cidade de Trento. Em Bolonha “[...] levara o concílio adiante as 

deliberações acerca da eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. [...] 

foi debatida a doutrina sobre o sacrifício da missa, o purgatório e as indulgências.” (O que foi 

o Concílio Ecumênico de Trento?, disponível <http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm>). O 

papa Paulo III faleceu em novembro de 1549, o seu sucessor, Júlio III, voltou com o concilio 

para Trento e reabriu em primeiro de maio de 1551. Este foi o segundo período do Concílio, 

que durou até 1552. Em meio a uma série de adversidades, ainda se realizou as seguintes 

seções, 

Sessão XI -Reinstalação do Concílio; Sessão XII - Prorrogação da Sessão 

XII; Sessão XIII - O ; Santíssimo Sacramento da Eucaristia; Sessão XIV -  

Os Sacramentos da Penitência e da Extrema-Unção; Sessão XV - 

Prorrogação da Sessão XV; Sessão XVI - Suspensão do Concílio (O que foi 

o Concílio Ecumênico de Trento?, disponível 

<http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm>). 
 

No inicio do ano 1552, aparecem os enviados dos estados imperiais protestantes, que 

exigem que sejam anulados todos os pronunciamentos se tinha feito sobre a fé. Em abril de 

http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm
http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm
http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm
http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm
http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm
http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm
http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm
http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm
http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm
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1552, por motivos políticos, se tem o congelamento do Concilio, e somente em 1562, o 

Concílio é reaberto e inicia o terceiro período, no qual se realizou as seguintes seções, 

 

Sessão XVII - Reinstalação do Concílio; Sessão XVIII - Decreto da; 

Escolha dos Livros e Convite Geral através de Salvo-Conduto; Sessão 

XIX- Prorrogação da Sessão XIX; Sessão XX- Prorrogação da Sessão 

XX; Sessão XXI - A Comunhão Sacramental; Sessão XXII - O 

Sacrifício Eucarístico da Missa; Sessão XXIII - O Sacramento da 

Ordem; Sessão XXIV - O Sacramento do Matrimônio/Os Bispos e 

Cardeais; Sessão XXV - O Purgatório/A Invocação e Veneração das 

Sagradas Relíquias dos Santos e das Sagradas Imagens/Os Religiosos 

e as Monjas/As Indulgências, a Mortificação, o Índice e o Lugar dos 

Embaixadores (O que foi o Concílio Ecumênico de Trento?, 

disponível <http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm>). 
 

A partir de então, comandado pelo papa Pio IV – pois o papa Júlio III e seus dois 

sucessores (Marcelo II e Paulo IV) haviam falecido – O Concílio prossegue em Trento – 

Neste último período, se tratou “[...] os demais sacramentos e [foram] emitidos também 

decretos de reforma, entre outros, os concernentes à rejeição de exigências de abolição do 

celibato. [...]” (O         que         foi         o         Concílio         Ecumênico         de         

Trento?,      disponível <http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm>). Já a vigésima segunda 

seção trata dos “[...] males existentes  nas  dioceses.  [...]”  (O  que  foi  o  Concílio  

Ecumênico  de  Trento?,    disponível <http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm>). Também 

nessa seção se tornou obrigatório “[...] dos bispos de estabelecerem em suas dioceses 

seminários para a formação de sacerdotes. [...]” (Idem). 

Nas seções seguintes, “[...] promulgou o concílio diversos decretos de reforma e 

concluiu, na sessão final de 3 e 4 de dezembro de 1563, os decretos sobre o purgatório, as 

indulgências e a venereração dos santos (sic).” Ao final do concilio algumas reformas ficaram 

inacabadas, como “[...] as do missal e do breviário e, ainda, a da edição de um catecismo 

eral.” (O       que       foi       o       Concílio       Ecumênico       de       Trento?,  disponível 

<http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm>). Quanto a disseminação dos decretos do concilio 

de Trento “[...] pelo papa tornada de uso obrigatório para todos os bispos, superiores de 

ordens religiosas   e   doutores.”   (O   que   foi   o   Concílio   Ecumênico   de   Trento?,     

disponível <http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm>). 

Como podemos observar “A reforma católica foi um momento transitório na 

confrontação da Igreja católica com a sua crise interna e com o surto do protestantismo.” 

(RODRIGUES, 1981, p.16). O concilio foi o documento que, “[...] delineou claramente a 
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concepção de fé católica frente à Reforma.” (O que foi o Concílio Ecumênico de Trento?, 

disponível <http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm>) Como também determinou que os 

“[...] sacramentos da nova lei, não são diferentes da lei antiga, senão nos ritos cerimoniais 

externos, [...]” (Sessão VII - Os Sacramentos do Batismo e da Crisma- Decreto sobre os 

Sacramentos), sacramentos estes que como veremos a seguir, serão rituais católicos. 

Os sacramentos que foram instituídos pelo documento. Nos cânones dos sacramentos 

comuns de Trento afirma: “[...] os Sacramentos da nova lei [...] são [...] sete, a saber: 

Batismo, Confirmação (Crisma), Eucaristia, Penitência (Confissão), Extrema-unção, Ordem e 

Matrimônio, [...]” (Sessão VII - Os Sacramentos do Batismo e da Crisma- Cânones dos 

sacramentos comuns Cân. I). Cada qual com seus rituais. Um ritual, como conceituado por 

Mariza Peirano (2003, p. 9): 

 

[...] é um sistema cultural de comunicação simbólica. Ele é constituído de 

seqüências ordenadas e padronizadas de palavras e atos, em geral expressos 

por múltiplos meios. Estas seqüências têm conteúdo e arranjo caracterizados 

por graus variados de formalidade (convencionalidade), estereotipia 

(rigidez), condensação (fusão) e redundância (repetição). 

 

Mas, é interessante notar que os sacramentos católicos pensados para momentos 

especiais na vida da pessoa e da comunidade têm, ainda, a característica de rito de passagem. 

Peirano (2003, p.16), afirma que ritos de passagem, “[...] eram definidos como aqueles 

momentos relativos à mudança e à transição (de pessoas e grupos sociais) para novas etapas 

de vida e de status. Exemplos clássicos eram a gravidez e o parto, períodos de iniciação, 

noivados e casamentos, funerais, [...]”. 

Como é possível analisar, o Concilio de Trento trata exatamente dos sacramentos que 

estão presente na vida e/ou existência das pessoas católicas, essa demarcação inicia com o 

sacramento do Batismo. Como veremos este o sacramento é o único capaz de tornar uma 

pessoa, cristã. É de tamanha importância esse rito, que é de interesse da igreja que seja feito 

quando se é criança. 

Se alguém disser que as criancinhas, depois de recebido o Batismo não 

devem ser contadas entre os fiéis, pois não fazem ato de fé, e que por este 

motivo devem ser rebatizadas quando cheguem à idade da razão, ou que é 

mais  conveniente  deixar  de  batizá-las,  que  conferir-lhes  o  Batismo 

com apenas a fé da Igreja, sem que elas creiam por ato próprio, [...] (Sessão 

VII - Os Sacramentos do Batismo e da Crisma- Cânones do Batismo Cân. 

XIII). 

 

A Igreja tem preocupação em receber o/a cristão/ã ainda criança, isso é possível com 

http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm
http://agnusdei.50webs.com/trento0.htm
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ato do batismo, quando Peirano (2003, p. 8), nos lembra que “[...] rituais, não nos interessa  

seu conteúdo explícito — interessa, sim, que eles tenham uma forma específica (um certo  

grau de convencionalidade, de redundância, que combinem palavras e outras ações etc.);”. 

Assim, no sacramento do Batismo, a água tem um papel significativo. “[...] alguém disser que 

a água verdadeira e natural não é necessária para o sacramento do Batismo, [...]” (Sessão VII - 

Os Sacramentos do Batismo e da Crisma- Cânones do Batismo Cân. II). 

A presença da água é uma simbologia ritualística, onde se concentra uma crença de 

poder num determinado objeto, ao que a Igreja justifica com as Escrituras Sagradas; “[...] 

palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: "quem não renascer pela água e pelo Espírito Santo 

não entrará no reino dos Céus", [...]” (Sessão VII - Os Sacramentos do Batismo e da Crisma- 

Cânones do Batismo Cân. II). Como podemos perceber, há uma profundidade desse rito para 

a instituição religiosa. 

O ritual, como Peirano (2003, p. 8), aponta, é “[...] um fenômeno especial da 

sociedade, que nos aponta e revela representações e valores de uma sociedade, mas o ritual 

expande, ilumina e ressalta o que já é comum a um determinado grupo. [...]” no caso, o ritual 

do batismo para a instituição católica é um evento que alimenta a fé da Igreja, do que é 

correto ou aceitável para a instituição e principalmente o que essa espera dos seus membros. 

A Confirmação (crisma) pensada para “[...] crianças próximas a entrar na 

adolescência [...]” (Sessão VII - Os Sacramentos do Batismo e da Crisma- Cânones da 

Confirmação (Crisma) Cân. I). Este sacramento opera claramente como um rito de passagem, 

de passagem da infância para a adolescência e para a juventude. Neste sacramento, os padres 

conciliares estabeleceram uma restrição de quem poderá ministrá-lo. Prescreveram que “[...] o 

ministro que ordene a Crisma [...] é somente o Bispo [...]” (Sessão VII - Os Sacramentos do 

Batismo e da Crisma- Cânones da Confirmação (Crisma) Cân. III), sendo assim, fica 

instituído aquele que tem poder para exercer a passagem da infância para a fase adulta entre 

os católicos. 

Peirano (2003, p. 8), acentua “[...] Rituais são bons para transmitir valores e 

conhecimentos e [...] reproduzir as relações sociais; [...]”. Partindo dessa reflexão a Eucaristia, 

cuja doutrina, o Tridentino reafirmou: “[...] pão e vinho, são convertidos: a substância total do 

pão no Corpo de nosso Senhor, e a substância total do vinho no Sangue de nosso Senhor 

Jesus Cristo, [...]” (Sessão XIII- O Santíssimo Sacramento da Eucaristia- Decreto sobre o 

Santíssimo Sacramento da Eucaristia- Cap. IV - Da Transubstanciação). Tal afirmação é de 

extrema importância para a Igreja e se constitui no dogma da transubstanciação. 

Este sacramento acontece nas missas, quando o celebrante invoca as palavras de 
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Cristo, na última ceia, consagrando as hóstias, que são distribuídas entre os fies, com a 

finalidade de ser alimento que sustenta a fé e estabelece vínculos de comunhão entre os 

comensais. Quando se finaliza o ato de distribuição das hóstias consagradas, entre os fieis, 

caso haja sobrado hóstias consagradas, é necessário “[...] guardar a Santa eucaristia no 

sacrário [...] leve a Sagrada Eucaristia para administrá-la aos enfermos, [...]” (Sessão XIII- O 

Santíssimo Sacramento da Eucaristia- Decreto sobre o Santíssimo Sacramento da Eucaristia- 

Cap. VI - Como se deve guardar o sacramento da Sagrada Eucaristia, e como leva-la aos 

enfermos). Percebe-se, que às hóstias consagradas, dá-se o respeito e a adoração devida a 

Deus, mas estas mesmas hóstias podem e devem ser levadas aos doentes. A doença, um sinal 

de fraqueza, requer um remédio especialmente salutar, que propicie a passagem para a saúde 

ou até para a morte. 

Outro o remédio para as pessoas cristãs, é o sacramento da Extrema-Unção que, 

segundo o Tridentino, deveria ser administrado no momento que “[...] alguém estiver 

enfermo, então chamem-se os presbíteros da Igreja para que orem sobre ele ungindo-lhe com 

azeite em nome do Senhor,[...]” (Sessão XIV- Os Sacramentos da Penitência e da Extrema- 

Unção – Doutrina do Santo Sacramento da Extrema-Unção- Cap. I- Da instituição do 

sacramento da Extrema- unção). Diante disto, podemos perceber a presença de ações tais 

como: chamar o presbítero da Igreja, oração do mesmo sobre o enfermo e a unção com azeite, 

em nome do Senhor. 

O concilio diz, “A Igreja aprendeu que a matéria é o azeite bento pelo Bispo porque 

a Unção representa com muita propriedade a graça do Espírito Santo” [...]”(Sessão XIV- Os 

Sacramentos da Penitência e da Extrema-Unção -Doutrina do Santo Sacramento da Extrema- 

Unção-Cap. I- Da instituição do sacramento da Extrema- unção). O sacramento da Extrema- 

Unção é, portanto, um ritual a ser executado, seja para invocar a cura ou para acompanhar a 

pessoa, na sua passagem, da vida para a morte e o mundo dos mortos. Pois “[...] a Extrema- 

unção deve ser declarada aos enfermos, principalmente aqueles que estão em risco de vida, 

[...] (Sessão XIV- Os Sacramentos da Penitência e da Extrema-Unção -Doutrina do Santo 

Sacramento da Extrema-Unção-Cap. III - Do ministro deste Sacramento, e quando se deve 

administrar). 

Trento se preocupa também em esclarecer quem deve administrar os sacramentos, 

para isso se ocupa do sacramento da Ordem, e declara que “[...] o sacerdócio está de tal modo 

unido por disposição divina [...] Cristo tenha também dado [...] o poder de consagrar, oferecer 

e administrar seu corpo e sangue, assim como de perdoar e reter os pecados, [...]” (Sessão 

XXIII - O Sacramento da Ordem-Doutrina do Sacramento da Ordem-Cap. I - Da instituição 
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do sacerdócio da nova lei). 

O Concilio esclarece as funções dos clérigos e que rituais estes estão aptos a exercer: 

“[...] os nomes das ordens [...] e os ministérios peculiares [...] do subdiácono, acólito, 

exorcista, leitor e ostiário ou porteiro, pois os Padres e sagrados concílios enumeram o 

subdiácono entre as ordens maiores, e [...] menção das ordens inferiores.” (Sessão XXIII - O 

Sacramento da Ordem-Doutrina do Sacramento da Ordem-Cap. II - Das sete Ordens). 

Por fim, um dos sacramentos especialmente acossado por Lutero, foi o sacramento 

do matrimônio. Sobre o mesmo afirmou “[...] como o matrimônio existiu desde o princípio do 

mundo e permanece entre os infiéis até hoje, não há razões para denominá-lo sacramento da 

nova lei e exclusivo da Igreja”. (LUTERO, 2006, p. 88-9). Sobre este sacramento o concilio 

diz, “[...] o Matrimônio [...] é verdadeiro e propriamente um dos sete Sacramentos da lei 

Evangélica, instituído por Cristo [...]” (Sessão XXIV - O Sacramento do Matrimônio/Os 

Bispos e Cardeais -Cânones do Sacramento do Matrimônio Cân. I). 

Em Trento, os conciliares afirmaram: “[...] ensinou Cristo nosso Senhor que se unem 

e se juntam com este vínculo duas pessoas, [...]” (Sessão XXIV - O Sacramento do 

Matrimônio/Os Bispos e Cardeais- Doutrina do Sacramento do Matrimônio). Em favor do 

casamento monogâmico, o Concilio condenou o adultério, e a poligamia. Ainda mandou que 

se respeitasse “[...] os graus de consangüinidade e afinidade [...]” (Sessão XXIV- O 

Sacramento do Matrimônio/Os Bispos e Cardeais-Cânones do Sacramento do Matrimônio 

Cân. III). Uma medida assaz importante para afastar as relações incestuosas. 

Sobre o sacramento do matrimônio, o Tridentino ainda adverte: “[...] o estado de 

Matrimônio deve ser preferido ao estado de virgindade ou de celibato, e que não é melhor 

nem mais feliz manter-se em virgindade ou celibato que casar-se, [...]” (Sessão XXIV- O 

Sacramento do Matrimônio/Os Bispos e Cardeais-Cânones do Sacramento do Matrimônio 

Cân. X). Com isto, se percebe o matrimônio, como um dispositivo de “ajuste social”, e que a 

Igreja cerca de regras, ao mesmo tempo em que, dele, procura afastar, os clérigos “[...] de 

ordens  maiores  ou  os  regulares  que  fizeram  promessa  solene  de  castidade,  [...]” (Sessão 

XXIV- O Sacramento do Matrimônio/Os Bispos e Cardeais- Cânones do Sacramento do 

Matrimônio Cân. IX). Estes não podem contrair matrimônio. 

Estabelecido quem pode e quem não pode contrair matrimônio, o Tridentino manda 

que o casal deve se preparar antes do casamento “[...] ao menos a três dias de consumar o 

Matrimônio, confessem com diligência seus pecados e se apresentem religiosamente para 

receber o Santíssimo Sacramento da Eucaristia.[...]” (Seção XXIV- O Sacramento do 

Matrimônio/Os Bispos e Cardeais- Decreto de Reforma do Matrimônio- Cap. I). Para que o 
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ritual do matrimônio ocorra de maneira correta, “[...] antes que se contraia o matrimônio 

sejam feitas as proclamas pelo cura próprio dos contraentes, publicamente por três vezes, em 

três dias de festa seguidos, na igreja, enquanto se celebra a missa maior, de quem quiser 

contrair matrimônio” (Seção XXIV- O Sacramento do Matrimônio/Os Bispos e Cardeais- 

Decreto de Reforma do Matrimônio- Cap. I). 

Tomadas às providências, para que não se sacramentalize um matrimônio com os 

impedimentos elencados pela Igreja; então, passa-se às ritualidades próprias. O Concílio 

estabelece, nesta mesma XXIV Seção, no capítulo I, que se assegure do livre consentimento 

dos nubentes, estando presente o pároco e mais três testemunhas, “ [...] o pároco, diga: "Eu os 

uno em Matrimônio, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo", (Seção XXIV- O 

Sacramento do Matrimônio/Os Bispos e Cardeais -Decreto de Reforma do Matrimônio- Cap. 

I). Como se vê, deste sacramento se tem grandes perspectivas, pois é a partir da consumação 

da união entre um homem e uma mulher que se constitue a família, e logo se inicia a entrada 

de novas pessoas cristãs dando continuidade aos rituais na existência das mesmas. 

Conforme Peirano escreve (2003, p.7), o que se tem é que “[...] em todas as 

sociedades, existem eventos que são considerados especiais. [...]. Na nossa, por exemplo, [...] 

um casamento, [...]”. Assim, este sacramento funciona como um acordo entre famílias, ora 

para o aumento de riquezas, ora para evitar conflitos. E claro quando nos voltamos para a 

espécie humana, a reprodução também faz parte desse enlace. Então, um casamento é rodeado 

de ritos e a Igreja Católica tomou estes cuidados em Trento. 

À guisa de conclusão, fazemos coro ao que Mariza Peirano escreveu (2003, p. 24): 

“[...] ritos tornam-se uma forma de transmitir e perpetuar o conhecimento socialmente 

adquirido. [...].” Entendemos que os sacramentos da Igreja Católica não fogem desse 

raciocínio. Os rituais possuem uma eficácia bem extensa para uma comunidade, tanto 

religiosa quanto social; afinal como podemos observar, estas estão cada vez indissociáveis. 

Analisando as atas do Concílio de Trento, podemos observar como a Igreja, consegue 

intervir na existência das pessoas desde o nascimento até os seus últimos momentos, com 

rituais específicos através dos sete sacramentos, sete momentos especiais. Destarte, os rituais, 

transbordam as comunidades ou os grupos que os praticam, atingindo todos os âmbitos 

sociais. Assim, percebemos que Trento, enfatizando a vivência dos sacramentos, com todas as 

suas ritualidades, afirmou a posição da Igreja Católica, nos tempos modernos. Assim, 

consideramos que através dos ritos dos sacramentos, a Igreja Católica afirmou a reprodução 

de suas práticas por gerações, garantindo o seu poder. 
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Resumo: O trabalho tem por objetivo analisar a construção do ethos da aristocracia 

portuguesa nos Elogios e Discursos históricos, recitados nas primeiras assembleias da 

Academia Real das Ciências após as invasões francesas. A hipótese a ser considerada, é de 

que após as incursões francesas em Portugal, os letrados da associação uniram gênero 

histórico e gênero epidítico na construção e divulgação de uma autoimagem, um modelo de 

comportamento a ser valorizado e mantido. A Academia Real, instituição que possuía estreita 

ligação ao poder régio, e pouco afeita às ideias radicais, viu-se na tarefa de zelar pelo sistema 

político que a mantivera e sob a qual foi criada. Assim, ao enfrentar as situações políticas 

gerais, coube a Academia definir sua postura oficial e tomar sua posição que afirmasse o seu 

papel junto da elite letrada fiel à família de Bragança. Neste sentido, o saber retórico e 

histórico se tornam ferramentas cruciais na construção de discursos contundentes, sobre o 

papel da aristocracia, e os valores que deviam associar ao seu grupo. 

 

Palavras-chave: Academia Real das Ciências de Lisboa, Discurso histórico, Invasões 

francesas. 

 

Introdução 

 

 

A Academia das Ciências de Lisboa, instituição criada em meio ao movimento das 

“Luzes  portuguesas”,  e  difusora da política cultural  dos  anos  finais  do  século  XVIII,  foi 

instituída como parte de um movimento acadêmico análogo em várias partes da Europa
135

. 

Fruto do esforço de uma elite nobiliárquica próxima da monarquia, a agremiação, criada em 

1779, nasce em meio às tensões da Viradeira e da crise do sistema colonial. 

Fundada pelo tio da rainha, D. João Carlos de Bragança (1719-1806) 2º Duque de 

Lafões, Domenico Agostino Vandelli (1735-1816), o Abade José Francisco Correia da Serra 

(1750-1832), e o 6º Visconde de Barbacena (1754-1830), a associação corresponderia à 
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tentativa de incentivar o desenvolvimento científico em Portugal. A Academia guardava em 

sua essência uma influência de outras instituições científicas, como a Royal Society inglesa, 

criada em 1640, e a Academie dês Sciences de Paris de 1666 (DOMINGUES, 1994: 108- 

122). Com o seu patrocínio régio, concedido no ano de 1783, a agremiação passaria então a se 

chamar Academia Real das Ciências de Lisboa e se tornaria um importante espaço de 

articulação política e econômica do império português. O programa da instituição consistia na 

divulgação dos conhecimentos literários, científicos e técnicos, de forma que estes pudessem 

ser aplicados no desenvolvimento econômico do reino. Segundo o pesquisador Oswaldo 

Munteal Filho (1998: 22), a meta inicial da Academia Real era o investimento em um projeto 

de redefinição dos cânones mentais políticos e estratégicos voltados para a busca do 

conhecimento científico útil ao Estado. Neste sentido, através da união entre utilitarismo e 

cientificismo a Academia viria a se estabelecer como continuadora da perspectiva do 

reformismo pombalino. 

A Viradeira, movimento iniciado a partir do reinado da rainha D. Maria I (1777- 

1816), em sua essência, significou uma tentativa de desarticulação das estruturas concebidas 

durante a administração do Marques de Pombal, e o retorno de uma elite nobiliárquica que 

havia perdido seu status e poder na época da administração do ministro. A subida ao trono de 

D. Maria I, em 1777, significou a restituição dos privilégios da nobreza tradicional exilada no 

governo de D. José I. Do ponto de vista político, a Viradeira foi um processo de reorientação 

da política portuguesa, tanto no que se refere ao processo de burocratização do Estado, como 

na construção do seu caráter fomentador e utilitário, que objetivava a reordenação da atuação 

da metrópole com relação as suas possessões coloniais (MUNTEAL FILHO, 1998: 22). 

O estabelecimento da Academia Real das Ciências de Lisboa em meio a Viradeira 

significou uma dinamização da sociedade de corte portuguesa, na medida em que conjugava 

elementos sociais contrários dentro do mesmo campo social. Em sua tese de doutorado, 

Oswaldo Munteal Filho (1998: 27) chama de “movimento Caleidoscópico” a coexistência de 

gerações distintas no mesmo espaço social, a Corte. De um lado, os ilustrados formados 

dentro do reformismo pombalino, e do outro, os antigos rivais do Marques de Pombal juntos 

aos exilados políticos marianos. Neste sentido, no reinado mariano, a reorganização do Estado 

se constituiu através de elementos paradoxais, ao mesclar no espaço de socialização os 

membros de uma elite conflitante. A fundação da Academia esteve estreitamente relacionada 

a este clima, na medida em que conjugava entre os seus sócios, a nobreza titulada, 

representada pelos burocratas pombalinos, e a nobreza de corte, representada pela elite 

nobiliárquica mariana. Em sua tese de doutoramento, Taíse Tatiana Quadros da Silva (2010: 
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99) destaca que a nova conformação da elite no Estado pós-pombalino foi um dos aspectos 

centrais da conjuntura que tornou a Academia Real, um campo importante de articulação 

política e cultural. Segundo a autora, as formas de sociabilidades entre corte e monarca, que 

foram interrompidas durante o governo de D. José I, ressurgiram no governo de D. Maria I e 

caracterizaram as formas de sociabilidade letrada naquele momento. A Academia ilustrada 

conciliou a modernização dos estudos com a manutenção de uma noção de aristocracia que 

equacionou o papel do nobre com o do ilustrado naturalista, do matemático e do erudito. 

Contudo, foi estabelecida no interior da Academia uma teia de disputas estamentais, que se 

constituiriam no período pós-Viradeira. A Academia tornou-se lugar de disputa hierárquica, 

onde seus sócios afirmariam o seu poder ora como “sábios conhecedores”, ora por serem 

ligados por sangue ao estamento nobiliárquico que ali representavam (SILVA, 2010: 17). O 

significado social de pertencer à instituição ilustrada, por parte desta elite letrada, 

correspondia à nova face da sociabilidade cortesã, que se associava a lógica das monarquias 

europeias. As academias, assim como as universidades, serviam como esferas de controle e 

inculcação cultural de padrões, gostos e comportamentos (GOUVEIA, 1993: 389). 

Dividida entre as Classes de Ciências da Observação, Classe de Ciências do Cálculo, e 

Classe das Belas Letras, a Academia se organizava conforme a publicação das obras dos seus 

sócios, e a realização de assembleias públicas e ordinárias (ESTATUTOS, 1822). Nas 

cerimônias públicas, a Academia notabilizava os seus sócios através da premiação dos autores 

das memórias eleitas naquele ano. As cerimonias da associação exprimiam a conjunção da 

cerimonialidade hierárquica das associações cortesãs com o plano do reformismo, da qual 

aacademia se tornou adepta. Estas assembleias ocorriam anualmente e junto à presença do 

monarca, e em sua essência, serviam para representar e legitimar o sentido do habitus da 

aristocracia portuguesa. O cerimonial acadêmico, característico das Academias literárias 

setentistas, constituíam-se como um meio de legitimação da ordem social. Como considera 

Roger Chartier (2002: 121-122), os cerimoniais públicos dos Estados modernos não serviam 

apenas para a representação e consagração do poder do soberano, más também para construir 

a relação entre os grupos sociais e o Estado. Neste sentido, entendemos que as assembleias da 

Academia uniam elementos que caracterizam as sociabilidades letradas daquele momento, 

com o sentido político de legitimação da cultura aristocrática, que tinha como fim a 

consagração do Estado monárquico. 

Os Elogios históricos e os Discursos históricos, recitados nas assembleias públicas da 

Academia, reproduziam padrões de comportamentos valorizados nas relações de poder da 

época. Os Elogios, publicados na coleção História e Memórias da Academia Real das 
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Ciências de Lisboa (1797-1839), eram resumos da vida e obras dos membros falecidos da 

associação. Estas biografias ressaltavam a história de vida de cada membro, as suas virtudes, 

além de valores acadêmicos e políticos. Os Discursos históricos, narravam os acontecimentos 

anuais da Academia, suas publicações anuais e também referenciavam os sócios falecidos, 

sendo muito importantes entre as práticas de sociabilidade acadêmica. Nesta perspectiva, 

consideramos os Elogios e Discursos como um meio importante de uso do discurso histórico 

para o fortalecimento do status da instituição, na medida em que eram escritos conforme o 

impacto dos acontecimentos que atingiam a Academia. 

Os anos iniciais (1779-1807), que vão desde a fundação da Academia até a primeira 

década do século XIX, serviram para a organização e definição do projeto reformista da 

associação (SILVA, 2010: 115). A instituição sofreria com a crise monárquica em meio aos 

acontecimentos das primeiras três décadas do século XIX. As invasões francesas, a 

transmigração da Corte para o Brasil e a Guerra peninsular, acontecimentos ocorridos entre 

1807 e 1814, gerou desorientação dos grupos da academia. Estas desorientações ocorreram 

tanto do ponto de vista do programa do reformismo, quanto nas posições políticas de seus 

sócios (SILVA, 2010: 106). Segundo a historiadora Lucia Maria Bastos Pereira das Neves, a 

Guerra Peninsular (1807-1814) acirrou a crise dos valores políticos sobre os quais estava 

assentado o poder monárquico, e fez emergir posições distintas entre as elites portuguesas
136

. 

 Na Academia, este processo não foi diferente, os distintos anseios dos sócios levaram a 

eclosão de diversos conflitos diante das ocupações francesas, na medida em que houveram 

sócios acusados de colaboracionismo com o inimigo francês. 

Como exemplo destes conflitos, citemos a polêmica em torno das acusações do sócio 

José Acursio das Neves (1766-1834) contra o sócio Francisco de Borja Garção Stockler 

(1759-1828) que, segundo Neves, teria colaborado com as tropas francesas e oferecido ao 

general francês Jean-Andoche Junot (1771-1813) a presidência da associação. Contudo, 

Francisco de Borja se defendeu das acusações, ao afirmar que teria apenas convidado Junot a 
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 A pesquisadora Lucia Maria Bastos Pereira das Neves destaca que após as invasões francesas diversas 

posiçôes políticas emergiram entre as elites portuguesas. A autora classifica três grupos; primeiramente o grupo 

dos chamados “afrancesados”, pertencentes da nobreza e do clero, que viam através do apoio aos franceses uma 
forma de recuperar sua autonomia e prestígio, perdidos desde a administração pombalina. Em segundo, alguns 

setores da elite letrada provenientes da magistratura, do clero, do exército, e de uma minoria da nobreza, que 

viam nas invasões uma forma de estabelecer um constitucionalismo em Portugal, através dos princípios de 

liberdade e igualdade civil da Revolução de 1789. Em terceiro lugar, um grupo que permaneceu fiel à dinastia de 

Bragança, embora propusessem a recuperação do antigo constitucinalismo consultativo das Cortes, em desuso 

desde o seculo XVII. NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Portugal durante a ausência do rei. REVISTA  
USP, São Paulo, n.79, p. 10-21, setembro/novembro 2008. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13690/15508 
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fazer parte do quadro de sócios honorários da associação
137

. Como considera Ana Cristina 

Bartolomeu de Araújo (2008: 27), a associação realmente manteve contato com o general 

francês desde o momento da invasão de Lisboa, através da deputação constituída de 

personalidades ligadas à Regência, à Academia e à Maçonaria, formada para saudar e pedir a 

proteção a Junot após sua entrada em Lisboa. Segundo a autora, este contato gerou um 

“afrancesamento” dos órgãos do Estado, que na verdade foi mais um estratégia da elite 

portuguesa na sobrevivência do regime do que na aceitação das ideias francesas. 

 

Preferimos assim falar, por enquanto, não em afrancesados, mas antes no 

“afrancesamento das instituições”. Todas as classes dirigentes, ligadas  ou 

não a funções burocrático-politicas do Estado absoluto, foram arrastadas ou 

participaram pontualmente neste processo. Ao acautelarem o regime e a 

ideologia que o justificava, zelavam igualmente pela sua sobrevivência. 

Nesta estratégia de conservação só elas se podiam comprometer de uma 

forma tão paradoxal. Por isso, o colaboracionismo, imposto ou consentido, 

criou a ilusão de um afrancesamento que, de fato, o não era a sua intenção 

(ARAUJO, 2008: 27). 
 

 

Além disso, a partir de 1807, com a ausência do monarca e de sua corte, também se 

deu a quebra das sessões públicas na Academia, retornando somente a partir de 1810. A 

ausência da corte jogou as expectativas dos membros da associação em um futuro incerto, 

aproximando a instituição dos debates políticos. 

Diante deste quadro, a Academia, pouco afeita às ideias radicais, viu-se tendo que 

zelar pelo sistema político que a mantivera e sob a qual foi criada. Ao enfrentar as situações 

políticas gerais, coube a Academia definir sua postura oficial, e tomar sua posição que 

afirmasse o seu papel junto da elite letrada fiel à família de Bragança (SILVA, 2010: 105). As 

assembleias da academia passaram a servir tanto para definir o posicionamento da instituição 

depois das ocupações francesas, (e livra-la da imagem de afrancesada) como para construir a 

sua identidade política em meio à instabilidade. A nova situação exigia a construção de 

discursos contundentes, a respeito do papel da elite letrada e dos valores que  deveriam 

associar a si e ao seu grupo (SILVA, 2010: 94). Neste sentido, os Elogios e os Discursos, 
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 As acusações de José Acursio foram explicitadas na sua obra, História Geral da Invasão dos Franceses,  que 
por sua vez foram rebatidas pelo sócio Francisco Stockler, na sua obra intitulada Cartas ao autor da História 

Geral da Invasão dos Franceses em Portugal, que a Academia se recusou a publicar, mas que foram publicadas 

pelo autor. A polêmica não se esgotou com esta publicação, prosseguindo pela via epistolar, tendo Stockler 

publicado as cartas na imprensa. SILVA, Taíse Tatiana Quadros da. Maquinações da Razão Discreta: Operação 

historiográfica e experiência do tempo na Classe de Literatura Portuguesa da Academia Real das Ciências de 

Lisboa (1779-1814). Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História Social da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em 
História Social, 2010. P. 107. 
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recitados na cerimonias da Academia, acabavam por construir um modelo de comportamento 

a ser mantido. Um ethos, historicamente construído, que guardava os valores que 

fundamentavam as relações entre aristocracia e monarquia. 

Consideramos que este ethos fora representado tanto do ponto de vista da 

exemplaridade construída nas histórias de vida contadas nos Elogios, como nas lições morais 

retoricamente destacadas nos Discursos, que narravam os acontecimentos anuais. Entendemos 

que a construção da identidade dos sócios nas fontes, expressou alguns dos aspectos do ethos 

aristocrático, analisado pelo historiador português Nuno Gonçalo Monteiro. Segundo Nuno 

Gonçalo (1998: 390), esse ethos consistia em um conjunto de comportamentos acumulados e 

passados pelas gerações. Um “sistema de disposições incorporadas” 
138 

que deve ser 

entendido a partir de duas dimensões fundamentais e da forma como foram representadas  no 

período considerado: a ideia de Casa e de Serviço ao Rei
139

. Para o autor, a aristocracia 

portuguesa, desde a Restauração de 1640, adotou um ethos de serviço e manutenção da Casa 

de Bragança no poder, sendo necessária sua atuação na prestação de serviços a cada geração 

da família reinante, na continuidade no pacto de apoio à Coroa em guerras, e na manutenção 

da ideia de que as linhagens antigas ofereciam os melhores servidores para o corpo 

administrativo do Estado (MONTEIRO, 2003: 86). Neste sentido, o ethos corporizava o 

relacionamento clientelista entre aristocracia e dinastia reinante, e por sua vez também 

modelou a prática de escrita dos textos da Academia Real das Ciências. 

A construção destes textos, na Academia, obedecia às estratégias da retórica 

clássica
140

, cultivando assim o gênero demonstrativo na escrita histórica dos Elogios e 
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 O conceito de ethos é parte de uma reflexão feita a partir da noção de habitus, desenvolvida pelos sociólogos 

Pierre Bourdieu e Norbert Elias. Nesta perspectiva, o habitus é um conjunto de disposições socialmente 

modeladas, e incorporadas pelo indivíduo. Funciona como um sistema de disposições, modos de perceber, de 

sentir, de pensar, de fazer, que permite os agentes a agirem de determinada maneira em uma circunstância dada. 

Segundo Bourdieu, “os agentes sociais são dotados de habitus, inscritos nos corpos pelas experiências passadas: 

tais sistemas de esquemas de percepção, apreciação e ação permitem tanto operar atos de conhecimento prático, 

fundados no mapeamento e no reconhecimento de estímulos condicionais e convencionais a que os agentes estão 

dispostos a agir, como também engendrar, sem posição explicita de finalidades nem calculo racional de meios, 

estratégias adaptadas e incessantemente renovadas, situadas porem nos limites das construções estruturais de que 

são produtos e que as definem” (BOURDIEU, 2001: 169). O habitus é constituído de estruturas sociais 

estruturadas, predispostas a funcionarem como estruturas estruturantes. Sendo assim ele é condicionante e 

condicionador das ações individuais, que funciona como princípio gerador e organizador de práticas e de 

representações (THIRY-CHERQUES, 2006: 33-35). 

 
139

 Segundo Nuno Gonçalo, o período de vigência deste ethos caracterizou o comportamento da aristocracia de 

corte portuguesa do período do último quartel de seiscentos até o início de oitocentos. MONTEIRO, Nuno 

Gonçalo. O ethos da aristocracia portuguesa sob a dinastia de Bragança. Algumas Notas sobre a Casa e o Serviço 

ao rei. Elites e Poder. Entre o Antigo Regime e o Liberalismo. 2. ed. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2007. 

P. 84. 
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 A retórica clássica distingue três tipos de gêneros retóricos: o judicial (que acusa ou defende), o deliberativo 
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Discursos. O gênero retórico demonstrativo, também conhecido por epidítico ou panegírico, 

caracteriza-se pelo elogio ou censura as pessoas ou acontecimentos. Segundo o orador romano 

Marco Fábio Quintiliano (1788: 84), no caso do elogio aos homens, deve-se registrar as 

qualidades do espírito, do corpo e dos bens intrínsecos. Ao louvar os homens, o orador deve 

falar sobre o seu local de nascimento, seus feitos, as qualidades internas e externas à mente, 

além da atitude desses homens quando se tem poder e riqueza. Os elogios fúnebres, na sua 

forma profana, são um gênero na moda nas Academias europeias do século XVIII. Como 

destaca o historiador francês Jean-Claude Bonnet (1986, 217-222), o gênero de elogio 

acadêmico, ao substituir o elogio fúnebre, opera em um processo de laicização, que mede a 

grandeza pelo mérito em detrimento do nascimento. Novos critérios de juízo se impõem na 

construção da figura dos “Grandes homens”, na medida em que a exemplaridade apresentada 

deixa de ser a do santo, valorizando agora as atitudes de bom cidadão empenhado no 

progresso científico. Assim, este movimento de laicização vai consagrando a imagem do 

erudito, do acadêmico, do homem das letras no século XVIII. 

No gênero demonstrativo, as virtudes ressaltadas devem se associar com as qualidades 

aceitas ou não pela época. Portanto, os Elogios históricos e Discursos produzidos pelos 

letrados da Academia, apresentavam situações no qual destacavam valores morais que se 

ajustavam as qualidades e virtudes valorizadas pela elite cortesã dos séculos XVIII e início do 

XIX. 

 

Discurso Histórico pronunciado na sessão pública da Academia Real das Ciências de 

Lisboa, de 24 de julho de 1810, por João Guilherme Christiano Muller
141

 

 
No Discurso Histórico recitado na cerimônia de 1810, o então secretário João 

Guilherme Muller, ao narrar com tristeza o sentimento de orfandade deixado na academia 

com a morte do seu primeiro presidente, o Duque de Lafões, destaca qualidades que deveriam 

ser associadas ao papel da elite letrada naquele momento. 

 

Devo falar do que se passou desde a morte do fundador, do constante e  
maior Amigo, do Magnânimo Benfeitor, e... Sim, deixai-me dizer... do pai 
desta ilustre corporação de sábios. Época na qual a Academia, ressentindo o 

                                                                                                                                                                          
(que aconselha ou desaconselha) e o epidítico ou demonstrativo (que louva ou censura). ARISTÓTELES. 

Retórica. Tradução e notas de Manuel Alexandre Júnior, Paulo Famrhouse Alberto e Abel do Nascimento Pena. 

Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1998. 
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 Optou-se aqui por conservar os títulos das fontes nos tópicos do artigo. 
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profundamente o doloroso estado de sua orfandade, perdeu no tempo de seu 
nojo o animo de aparecer em público, com aquele lustroso aparato, com que 

costumava apresentar anualmente aos pés do soberano, e a face da pátria as 
amostras dos frutos de suas fadigas. Sacrifício digno, rendido aos sacros 
manes daquele incomparável ancião, que com sapiência socrática, e 
humanidade sem exemplo criou, a formou, a regeu, e a levou a um cume de 
perfeição, em que ousou fazer-se emula das suas mais idosas e desdenhosas 
irmãs

142 
(DISCURSO HISTÓRICO, 1810: II). 

 

E continua, 

 

 
Nós vimos, como em toda sua pessoa brilhavam os caracteres da mais 

acabada cultura social: mas ao mesmo tempo admirávamos a sua 

condescendência filantrópica, que temperava este lustre muitas vezes 

atemorizador, de qualidades assinaladas nos pomposos teatros de régias 

Cortes; como ele sem aparatosa ostentação, atraia a si com carinhoso afago o 

rendimento dos mais timoratos ou indóceis; como não perdia oportunidade 

alguma de convidar todos pelo seu exemplo à prática das virtudes do mero 

Cidadão; como nem o mínimo indício d'alguma vaidosa presunção obstruía 

os efeitos da sua generosa beneficência; ou inculcava dúvidas da sua 

proteção ao silencioso e acanhado merecimento (DISCURSO HISTÓRICO, 

1810: III). 
 

 Ao se referir a figura do falecido presidente como ser de “Condescendência 

filantrópica”, “Sapiência Socrática” e “humanidade sem exemplo”, que, através dos “frutos de 

suas fadigas” criou e organizou a Academia Real das Ciências, o autor destaca o sentido da 

nobreza no reinado mariano, ou seja, a união entre o poder hierárquico do nobre, com a 

filantropia, a sabe-doria e a humildade de mero súdito do rei, que em sua vida trabalha a serviço 

da Coroa e participa da vida política. No caso do Duque de Lafões, que é representado como 

“pai” da instituição, o Discurso destaca o empenho do letrado no trabalho de idealização, 

criação e organização da associação. 

No mesmo Discurso Histórico, o secretário também narra o estado da associação em 

meio às ocupações francesas, expressando valores que deveriam ser assumidos pela elite 

letrada diante daquele impasse. 

 

Verdade é, que enfraqueceram a sua voz para falar em público, segundo o  

seu antigo costume. Contudo não quebrantarão até uma inatividade absoluta 

o seu zelo e amor pela pátria. Nunca cessarão as suas lucubrações para 

preencher este glorioso fim, e para cumprir as vistas de seu inesquecível 

fundador (DISCURSO HISTÓRICO, 1810: VI). 
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 Discurso Histórico pronunciado na sessão pública da Academia Real das Ciências de Lisboa de 24 de junho de 

1810, por João Guilherme Cristiano Muller. História e Memórias da Academia Real de Ciências de Lisboa. Lisboa: 

Tipografia da Mesma Academia, 1812. Tomo III. Parte I. P. II 
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O orador evidencia que mesmo que invasões tenham enfraquecido a voz da associação 

em falar em público, nesse caso, referindo-se à interrupção das assembleias públicas em 1807, 

a corporação nunca perderia o seu “zelo e amor pela pátria”. Segundo o secretário, as invasões 

francesas não colocaram a instituição em uma “inatividade absoluta”, destacando a 

persistência dos sócios na continuidade da produção dos trabalhos acadêmicos. 

O discurso também ressalta que a ideia de que o progresso científico é inevitável 

mesmo nos períodos de crise. 

 

Em que pode, pois consistir a Dignidade de uma Corporação como a da 

nossa Academia, se não em fazer patente, o serem os seus membros 

indelevelmente penetrados dos sentimentos, que não há lei humana, nem 

vulto de instante tirano, que pudesse proibir os progressos das luzes. 

 

Além disso, como argumento do prosseguimento das atividades na época da invasão, o 

secretário destaca que mesmo com a estagnação dos recursos da Academia, sua Tipográfica 

não parou, podendo isto ser comprovado com obras publicadas na época das invasões. “Nem 

um só dia, porém, pararão os trabalhos da sua Oficina Tipográfica. Atestam este fato os 

notórios adiantamentos de obras volumosas que havia entre as mãos” (DISCURSO 

HISTÓRICO, 1810: VIII). 

Após fazer uma narração sobre as publicações feitas no período das invasões, João 

Guilherme destaca que, 

 

Eis ai os frutos da estação mais estéril da nossa literatura, produzidos pela 

produzidas pela aplicação dificílima de infatigáveis acadêmicos, na confusão 

dos terríficos insultos; e ao mesmo tempo evidentes provas do constante 

prosseguimento do nobre Destino da sua associação, dadas em face dos 

bárbaros quebrantadores das leis da humanidade. 

 

O orador aponta que depois do fim da “tirania e opressão” a “respeitável Corporação 

de varões tão patrióticos como esclarecidos, tornou a tomar sua elástica energia para se render 

útil a sua pátria no maior âmbito possível” (DISCURSO HISTÓRICO, 1810: XI). Neste caso, 

destacando o sentido da utilidade e do empenho como características que manteriam o 

progresso das letras. 

Mais a diante, o discurso também destaca que daquele em momento em diante a 

Academia sempre teria como presidente um membro da família de Bragança, neste caso, o 

discurso se refere à eleição do infante D. Pedro Carlos de Bragança, como presidente da 

associação, apontando os novos valores morais e qualidades associadas à aristocracia letrada. 
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Elegeu para seu presidente um príncipe do Real Sangue. Foi o sereníssimo 

senhor infante D. Pedro Carlos. A esta eleição avassalou todos os ânimos a 

confiança em qualidades morais, e intelectuais, como era natural de atribuir a 

um renovo da estirpe de excelsos monarcas, educados de baixo dos olhos do 

mais virtuoso soberano, cujo desvelo e exemplo devia infalivelmente ter a 

mais vantajosa influencia sobre a formação do caráter de um objeto tão 

distinto de seu paternal cuidado. A não menos digna cultura dos eminentes 

talentos de S. A, o seu habitual amor das letras, um alto grau de atividade 

experta de pensar, de refletir e de ocupar de objetos úteis, de coligir 

experiências e tomar resoluções atinadas, e de pô-las em execução, e a união 

de todas as qualidades, que podem ornamentar a alma de um chefe supremo 

e protetor, a quem cada um de nós com doce contentamento beija a mão, 

felicitando este empório de ciências, e artes de tê-lo em sua testa,... Tudo isto 

digo, nos afiança a assídua atenção com que um benemérito e muito erudito 

sócio nosso se ocupa de sua instrução (DISCURSO HISTÓRICO, 1810: 

XVI). 

 

Ao se referir as qualidades do infante bragantino para o cargo, o discurso aponta a sua 

habitual valorização das letras, de sua ocupação em objetos úteis, de sua experiência em  

tomar decisões atinadas, e de sua proteção as Ciências. A decisão de escolher um príncipe da 

família real para compor a cadeira de presidente da associação, pode ser vista como uma 

necessidade de aproximar ainda mais a corporação e a família de Bragança, concebendo 

também a ideia de um governo ilustrado, a união da cultura do letramento, muito valorizada 

pelo iluminismo, com a noção de Casa Real. A monarquia, neste sentido, é vista como centro 

de propulsão e proteção das Ciências na República das Letras. 

No Discurso de Muller, percebemos a valorização das noções de serviço, utilidade, 

patriotismo, Casa Real e letramento, que são elementos que compunham ethos da aristocracia 

nos finais do antigo regime português. O objetivo do discurso é demonstrar que mesmo com 

as incursões francesas, os letrados da academia não interromperam suas atividades, 

valorizando as características como a persistência e o patriotismo dos letrados nos seus 

serviços. Os serviços literários, prestados pela aristocracia letrada naquele momento, eram 

úteis e essenciais para a sobrevivência da Coroa em meio à instabilidade, na medida em que 

as obras de botânica, comércio, história pátria, mineração, legislação, metalurgia, matemática, 

navegação dentre outras, contribuíam para a “prosperidade da nação”. A expectativa de 

prosperidade pode ser vista em dois pontos; do ponto de vista político, com as memórias 

sobre história pátria e legislação portuguesa, que serviriam para manter o status legitimo da 

família  de  Bragança  como  família  reinante  na  Casa  Real
143

.  Como  do  ponto  de     vista 
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 Ao analisar a produção historiográfica da academia em sua tese de doutorado, Taíse Silva investigou as relações 

entre os usos da crítica, aplicadas como método de averiguação documental, e as posições  e  expectativas do grupo 

que realizavam tais práticas na Academia. A autora identificou como os projetos historiográficos formulados na 

coleção Memórias de Literatura Portuguesa adquiriram novos significados e modificações, tendo em vista o 
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econômico, com as memórias sobre comércio, mineração, metalurgia e outras, que 

melhorariam as atividades econômicas em meio à crise do sistema colonial. Neste sentido, as 

ideias de serviço, persistência, patriotismo e utilidade, são aspectos essenciais na composição 

do modo de ser letrado, na medida em que são essenciais para a manutenção do regime 

político vigente. 

 

Elogio Histórico de João Christiano Guilherme Muller por Francisco Manoel Trigozo 

D’Aragão Morato, recitado na assembleia pública de 24 de julho de 1815 

 
Os Elogios Históricos

144
 também legitimavam estes aspectos do modo de ser da elite 

letrada da época, através da história de vida dos membros falecidos. No ano de 1815 o vice-

secretário Francisco Manoel Trigozo D’Aragão Morato recita na assembleia, o Elogio 

Histórico de João Guilherme Christiano Muller, em razão de seu falecimento em 1814. 

O Elogio inicia a história do sócio João Guilherme Mulher destacando que desde sua 

infância fora “Bafejado pelas ciências, e que elas embalaram o seu berço”, na medida em que 

seu pai era professor de Matemática na Universidade de Guissen, e seu avô materno professor 

de Filosofia e História na mesma universidade. O Elogio narra a trajetória de vida do sócio, 

nascido na cidade Alemã de Gottinga em 1752. Iniciou seus estudos em humanidades no ano 

de 1760, na escola de Gottinga, e em 1766 passou a estudar Filosofia e Línguas orientais, logo 

depois, formando-se em Teologia (ELOGIO HISTÓRICO, 1815: LVII-LXI). A primeira 

parte do elogio foca na origem e na formação intelectual do elogiado. 

Ao avaliar a trajetória de serviços prestados pelo erudito na Alemanha, destaca o 

período em que João Guilherme passou a viver em Portugal, procurando ocupar-se de 

atividades literárias e conquistar a amizade dos portugueses. 

                                                                                                                                                                          
agravamento da crise política no início do século XIX. O reformismo, segundo a autora, seria constantemente 

contestado na medida em que emergiam posições distintas sobre as grandes transformações políticas. SILVA, Taíse 

Tatiana Quadros da. Maquinações da Razão Discreta: Operação historiográfica e experiência do tempo na Classe 

de Literatura Portuguesa da Academia Real das Ciências de Lisboa (1779-1814). Tese de Doutorado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em História Social: Rio de Janeiro, 2010. 
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 Ao analisar os Elogios publicados na coleção de História e Memórias da Academia, a pesquisadora Beatriz 

Rodrigues Cabral destaca alguns elementos constitutivos da exemplaridade dos sócios da Academia; o berço e o 

mérito,  o  investimento  nos  estudos,  o  conhecimento  de  línguas,  as  viagens  e  contatos  internacionais,   os  
propósitos para a vida, o caráter e o modo de vida, e o reconhecimento público. Em seu artigo, a autora percebe os 

Elogios como forma de imortalização e prenúncio do projeto de homem iluminista do século XIX. CABRAL, 

Beatriz Rodrigues. O homem de letras perante a vida e a morte: elogios históricos da Academia Real das  Ciências 

de Lisboa (1797-1831) IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna.  2015. P. 1-18. 

Consideramos nesta pesquisa, que os Elogios também serviram como resposta as expectativas dos letrados da 

Academia, que tinham por necessidade legitimar um modelo de comportamento em meio à crise política iniciada 

em 1807. 
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Despido de todo o gênero de orgulho, e de certas impressões menos 

favoráveis, que pudessem ser efeito da sua educação literária ou religiosa 

procurava conseguir a benevolência e a amizade dos Portugueses; 

frequentava a Sociedade dos homens sábios, e dos honestos cidadãos; e 

empregava o tempo que podia roubar ao seu penoso ministério, no estudo da 

nossa Língua, e dos importantes sucessos da nossa Historia (ELOGIO 

HISTÓRICO, 1815: LXIV). 

 

O discurso também destaca as atividades acadêmicas, politicas e religiosas do 

ilustrado, primeiramente como pastor luterano, e depois como sócio supranumerário na 

Academia Real das Ciências. Nesta parte, o Elogio foca na vida acadêmica do elogiado, pois, 

segundo o texto, “A vida Académica a parte dos trabalhos literários, cuja relação mais pode 

interessar a esta Sociedade” (ELOGIO HISTÓRICO, 1815: LXV). Assim, o orador passa a 

narração dos trabalhos acadêmicos do sócio; como sua direção e classificação das medalhas 

do museu, a escrita de uma memória sobre as medalhas portuguesas, uma memória sobre as 

origens orientais das palavras portuguesas, dentre outras obras que o notabilizaram como 

estudioso da língua portuguesa (ELOGIO HISTÓRICO, 1815: LXV). 

A fonte também mostra que o sócio fora agraciado honoravelmente com uma série de 

cargos oferecidos pela rainha e que, “Desejando desempenhar a expectação da Soberana, e 

corresponder ao seu tão gracioso chamamento, não se poupou o nosso Consócio a trabalho 

algum para exercitar dignamente os honrosos Cargos, com que foi condecorado” (ELOGIO 

HISTÓRICO, 1815: LXVII). O Elogio aponta os cargos ocupados pelo sócio na 

administração régia, como o de deputado da Real Mesa da Comissão Geral sobre o Exame e 

Censura de livros, Tradutor de Línguas na secretaria do Conselho do Almirantado, Diretor do 

Estabelecimento da Impressão Régia, sendo nomeado sócio efetivo da Academia Real das 

Ciências em 1809. Por fim o discurso ressalta os serviços que o sócio prestou na Academia 

nos seus ensaios sobre Literatura Portuguesa, e nos discursos recitados nas cerimonias de 

1810 e 1812, além de demonstrar que mesmo em idade avançada participava das sessões da 

associação, e não interrompera o seu “amor” pelas atividades literárias. A imagem construída 

sobre o sócio aponta que este sempre se mostrou prestativo nos seus serviços, de acesso fácil 

a todos que necessitavam de sua ajuda, seja pelo acesso a sua livraria, seja comunicando seu 

saber aos outros, seja pelos serviços prestados com ou sem recompensa (ELOGIO 

HISTÓRICO, 1815: LXXIX). 

No Elogio Histórico a vida narrada é a vida acadêmica e política, acentuada pelo o 

“amor nas letras”, os “serviços prestados”, e as “honras” concedidas por meio do mérito do 
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homenageado. Assim, percebemos que o Elogio, ao destacar que as posições em cargos 

administrativos eram concedidas pelo nível do empenho do letrado em suas atividades, abre 

espaço para a valorização da cultura do mérito. Aspecto essencial na composição do ethos 

aristocrático. 

A ideia de mérito é um elemento unificador da identidade cortesã nesta época, na 

medida em que se sobrepõe a ideia de nascimento como critério nobilitário. Na cultura do 

mérito são valorizadas as qualidades adquiridas em detrimento das qualidades ingênitas. 

Conforme analisado pela pesquisadora Isabel Ferreira da Mota (2003: 319-346), a noção de 

mérito surge e se sobrepõe às noções de valor e honra entre as elites portuguesas. A noção de 

mérito articula-se a noção de serviço ao rei e se torna critério de nobilitação, nivelando os 

eruditos nobres e não nobres
145

. Neste sentido, a valorização das atitudes relacionadas à 

prestação de serviços reais, caracterizava a existência política da aristocracia letrada que 

permaneceu em Portugal com partida da corte para o Brasil. 

Os Elogios históricos e Discursos históricos evidenciam a importância que o discurso 

histórico passa a ter na Academia após as invasões francesas. Como destaca o secretário 

Francisco Manoel Trigozo, se referindo aos discursos recitados pelo sócio falecido João 

Guilherme Muller em 1810 e 1812, 

 

Estes discursos contém a história da Sociedade desde o tempo da ultima 

Sessão pública, que ainda fora presidida pelo seu saudosíssimo Fundador. 

Deste modo pretendia que para o futuro se tratasse aquela historia, dividida 

em épocas determinadas, e exposta ao público de um modo solene, e na 

presença de toda a Academia: exemplo por ele aberto, seguido ilustremente 

pelo seu Sucessor; e que nos deve servir de um perpetuo incentivo, para não 

interrompermos os nossos trabalhos, e para fazermos coisas que nos 

conciliem a benevolência dos Sábios, e que pareçam dignas de serem 

historiadas (ELOGIO, 1815: LXXIV). 

 

João Guilherme é visto como precursor na leitura dos Discursos Históricos, reiniciadas 

no ano de 1810, ano em que ocorre a volta das sessões públicas. Segundo o Elogio, a tradição 

iniciada por ele, e relegada aos seus sucessores, serviria como incentivo a permanecia das 

atividades acadêmicas, e para historiar os atos dos grandes sábios. Nesta perspectiva, a 

história permanece com seu sentido apologético, porém readequada na valorização do homem 

da Republica das Letras. 

Além disso, outro fator que evidencia a importância que o discurso histórico passa a 
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 Embora o trabalho de Isabel Mota trate da cultura do mérito na Academia Real de História Portuguesa, no início 

do século XVIII, percebemos através da análise das fontes a permanecia deste aspecto na cultura letrada dos anos 

iniciais do século XIX. 
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ter nesse momento é o processo de modificação editorial, que a coleção de Histórias e 

Memórias passou do início de sua publicação até o período pós-invasões. Em tese 

recentemente defendida pelo pesquisador José Alberto da Silva (2015: 175- 187), o autor 

destaca as várias modificações no corpo editorial das publicações da academia, influenciadas 

pelas invasões francesas, a guerra, e a escassez dos recursos. Na coleção de História e 

Memórias os Discursos e Elogios só passam a ser incluídos no primeiro tomo publicado após 

as invasões, o tomo de 1814, onde, até então, a coleção ainda se chamava Memórias de 

Matemática e Física. Somente em 1815, a publicação passa então a chamar-se, História e 

Memórias da Academia Real das Ciências de Lisboa, sendo organizadas em três partes. A 

primeira parte, intitulada “História”, que continha um relato da atividade da Academia no ano 

precedente, o “Discurso Histórico”, discursos vários, relatórios, programas, listas de sócios ou 

de donativos e ainda os Elogios Históricos. Uma segunda parte contendo as “Memórias de 

Sócios” e, por último, uma terceira parte com as “Memórias de Correspondentes”. Neste 

sentido, percebemos que a importância que os letrados passam a dar à história, nas 

publicações ocorridas após 1814, estava estreitamente ligada ao seu ambiente político. 

 

Considerações finais 

 

 

Os Elogios e Discursos Históricos acabavam legitimando um modelo de 

comportamento exemplar a ser incorporado e mantido pelos seus sócios. A representação da 

história da Academia, e dos sócios, pode ser vista como autorrepresentação, na medida em 

que eram sócios discursando sobre outros sócios. A construção da exemplaridade é feita nas 

fontes centrando-se na valorização do empenho no serviço ao rei, no amor à pátria, no zelo à 

cultura das luzes, e no respeito à Casa real e o mérito. Além disso, destacam-se características 

como, a humildade, a docilidade e a prudência nas atividades políticas e acadêmicas. Neste 

sentido, as histórias contadas expressam aspectos do topos da concepção ciceroniana de 

história, uma vez que usava o exemplo como fonte. De acordo com o historiador alemão 

Reinhart Koselleck (2006: 41-60), a história magistra vitae, exprimia uma concepção de 

história como coleção de exemplos e lições morais. Segundo esta perspectiva, a história era 

antes de tudo uma escola da vida, um arsenal de experiências pedagógicas passadas que 

serviam para orientação da vida moral futura. Os exemplos e lições, nos discursos recitados na 

academia, objetivavam induzir modelos de comportamento esperados na sociedade letrada, 

através de uma intensa atividade de construção da identidade cortesã. Portanto, os Discursos e 

os Elogios se tornaram parte no processo de interiorização da disciplina, e no 



327 

 

 

 

desenvolvimento de um ativo sentido de subordinação, na medida em que era necessário 

racionalizar os impulsos dos sócios presentes. 

O panegírico, neste sentido, é utilizado para promover e dignificar a instituição e 

consequentemente os respectivos membros vivos. A união entre discurso histórico e retórico, 

na escrita de elogios acadêmicos e discursos solenes, evidencia a importância da persuasão 

como método de incorporação e manutenção de valores morais. Conforme fala Isabel Mota 

(2003: 256), os textos acadêmicos são dotados de um poder, que contem em si próprios, mas 

que reside primordialmente nas condições institucionais de sua produção e de sua recepção. A 

autoridade dos textos acadêmicos só se exerce porque eles são reconhecidos como detentores 

dessa autoridade. Esse reconhecimento advém do fato de serem produzidos e pronunciados 

por pessoas legitimadas, e recitados em situações legítimas. Neste sentido, com o propósito de 

diminuir as tensões e divergências entre os sócios, a Academia utilizara as ferramentas da 

história e da retórica visando à unidade da sociedade letrada, e a manutenção do serviço à 

monarquia em meio à crise. 
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A URBANIZAÇÃO NO ALTO SERTÃO DA BAHIA NO SÉCULO XVIII 

 

 

José Antônio de Sousa
146

 

 

 
Resumo: Esse trabalho analisa o processo de urbanização no alto sertão da Bahia inserindo-o 

no panorama da historiografia do urbanismo no Brasil colonial nos setecentos, discutindo a 

formação de alguns núcleos urbanos, o antigo regime, as economias coloniais e o modus 

operandi do império português no ultramar. Os poucos estudos e essa inserção abrem 

possibilidades à historiografia da evolução urbana das cidades do alto sertão baiano.  

Realidade distinta do litoral onde a temporalidade da presença lusitana desde os primeiros 

anos  da  ocupação  desenvolveu  uma  longa  trajetória  histórica  de  práticas  empíricas    em 

urbanizar, construir, povoar e defender a costa brasílica. A expansão do poder metropolitano 

no interior da colônia analisada sob o símbolo e a praxe das vilas setecentistas de N. Sr.ª das 

Minas de Rio de Contas, Santo Antônio da Jacobina, Santo Antônio do Urubu e de São 

Francisco das Chagas da Barra, expressa na materialização das suas formas urbanas e 

tipologias arquitetônicas. A região insere-se nas descobertas do ouro, desenvolvimento da 

agricultura, criação do gado e as estratégias de articulação e administração de circuitos 

daquelas economias coloniais em rede urbanas. 

 

Palavras-Chave: Brasil colonial; urbanização; alto sertão da Bahia e setecentos. 
 

 

As análises sobre o processo de urbanização dos principais núcleos urbanos nos 

sertões da Bahia em fins do período colonial procuram refletir sobre a evolução, configuração 

e transformações espaciais dessas povoações, a partir das evidências da materialização de 

suas formas urbanas e tipologias arquitetônicas. Relatórios descritivos de viagens, 

representações cartográficas, desenhos de planos urbanos, arquitetônicos são, como na (fig. 

02) são importantes para compreensão da conformação e evolução urbana dos aglomerados, 

missões, arraiais, vilas e cidades. No Alto sertão do relatório feito em 1721 pelo engenheiro 

militar Miguel Pereira da Costa combatente especializado vindo do Alentejo, nomeado pela 

coroa para reforma e implantação de projetos de fortificações na costa da Bahia, sua 

expedição de Cachoeira a Rio de Contas, esse relatório é um documento valioso sobre a 

conformação dos sertões da época, natureza, nesse relatório Miguel da Costa recomenda a 

criação das vilas e a abertura de estradas, a exemplo da Estada Real entre Rio de Contas e 
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. 

As transformações dos núcleos urbanos setecentistas como os de Nossa Senhora 

das Minas de Rio de Contas, Santo Antônio da Jacobina, Santo Antônio do Urubu e São 

Francisco das Chagas da Barra, conforme mapa da capitania da Bahia no século XVIII 

(fig.estão associados aos aspectos dos agentes políticos das oficialidades lusitanas na América 

portuguesa, inseridos nas dinâmicas das economias coloniais, que giravam em tono da posse, 

cultivo e os negócios da terra através de uma agricultura diversificada, comércio, a mineração 

do ouro e a criação do gado, as quais têm um peso significativo na estruturação desses 

núcleos como lugares de povoamento e como tal objeto de cuidado no que diz respeito a uma 

série de estratégias em dominar e controlar os territórios através das estratégias de criação de 

vilas e as articulações destas para com a formação de uma rede urbana que assim facilitavam 

os trânsitos humanos, a circulação e escoamento das mercadorias, bem como a transposição 

dos poderes através das leis e das justiças para aquelas plagas, muito marcadas pelas tensões, 

delitos e descaminhos dessas mercadorias. 

 

 

 

Fig. 01 – Mapa da Capitania da Bahia século XVIII. Fonte: SEI, 2001. 
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Segundo Albertina Vasconcelos a materialização mais visível da implantação das 

estruturas de poder metropolitano, a política de aldeamentos, fazendas de gado e a 

superintendência da mineração (Vasconcelos, 2015: 47), conferiam ao sertão outra feição, a 

de uma paisagem transformada pelos povoados e vilas, onde a partir de então a administração 

colonial passou a denominar essas diferentes regiões vastas. A disseminação e transferência 

dos poderes do império ultramarino lusitano nos sertões sejam de natureza política, 

administrativa e religiosa estendem-se pelos territórios que são plasmados com símbolos e 

alegorias, como as igrejas e cruzeiros, sinais da presença lusa e da paulatina inserção das leis e 

das justiças. Evidentemente no processo de evolução dos aglomerados setecentistas nos 

sertões da Bahia, as normas, as marcas, o vigor das normas eclesiásticas exerce grande 

influência perante os interesses e as estratégias de colonização tendo a religião através da 

igreja, adros e cruzeiros e praças uma marca central no desenho urbano tradicional. 

Uma das marcas centrais da expansão do poder colonial, a freguesia, instituição 

do poder eclesiástico, administrativo e jurídico, se estende politicamente por toda a sociedade, 

condição sine quan non para montagem da vila e do entendimento do processo de urbanização 

na formação dos espaços públicos. Observando as transformações e evolução dos espaços 

urbanos, Murillo Marx desenvolve uma interpretação sobre o âmbito dos espaços numa 

relação entre o sagrado e o profano, a igreja matriz e o adro assim seriam elementos 

centralizadores e formadores dos espaços públicos, concebidos historicamente como uma área 

planejada desde sua implantação topográfica e o projeto arquitetônico, como forma de 

destacar o poder clerical. “Finalmente, o mais importante dos locais pios no que diz respeito à 

consideração e à compreensão do espaço urbano entre nós. Os adros não apenas proliferaram 

em nossas cidades tradicionais, como se confundem com quase todos os seus largos” (Marx, 

2003:121). A formação do espaço urbano e público das vilas setecentistas aqui analisadas 

seguem essas normas, com a Vila e a matriz de St. Antônio Urubu (fig. 08), a Vila de Rio 

Contas, Matriz Santíssimo Sacramento (fig. 03), Praça das Missões, Igreja e Convento do 

Bom Jesus do Glória em Jacobina (fig.05 e 6) e a Igreja de São Francisco das Chagas de Barra 

(fig. 09). 

Os adros assim segundo o autor “iriam acolher os símbolos do poder temporal de 

uma vila. Implicação notória para a conformação espacial da nova vila, devida à precedência 

no tempo ao menos no símbolo da ordenação espiritual do lugarejo” (Marx, 2003: 56). Dessa 

forma estende-se pelos sertões da Bahia e assim como em toda a colônia uma órbita que gira 

em torno do poder espiritual com a ação da igreja católica como podemos observar nesses 
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elementos e nomenclaturas das povoações e pelos seus mecanismos com as quais são 

organizados e administrados, a exemplo das capelas, freguesias como instituições religiosas, 

políticas e jurídicas estabelecidas segundo os cânones eclesiásticos. Por outro lado o poder 

temporal do regime metropolitano lusitano lança sobre os espaços os seus interesses políticos 

e econômicos. 

 

 

Fig. 02 – Vila Velha, “Caderno das Contas” (Matuck e Moulim, 2009:35) 

 

 
As características desses poderes são comuns em todas as áreas de regimes 

coloniais e são observadas nos documentos que atestam os interesses entre ambos os poderes, 

como as Constituições Primeiras dos Arcebispados de Lisboa, Goa e a Bahia e seus códigos 

canônicos disseminados ao longo de séculos. As cartas, alvarás e decretos régios entre a coroa 

e as oficialidades, apontam para o modus operandi do poder temporal do regime 

metropolitano transplantados nos núcleos urbanos, como os localizados no alto sertão da 

Bahia, a exemplo da ação do Arcebispo Sebastião Monteiro da Vide autor do código das 

Constituições primeiras de 1707 (Marx, 2003:28) e a criação daquelas freguesias. Ao longo do 

processo histórico-evolutivo de formação e configuração espacial das áreas em suas 

ocupações paulatinas no interior da colônia, o entendimento do processo de urbanização está 

pautado nas lógicas do papel social, econômico e religioso presente nos elementos da 

materialização de suas formas urbanas. 

No contexto dos setecentos, ficam evidentes os entrelaçamentos entre esses 

poderes criando hora relações amistosas ou tensas, que influencia diretamente nas concepções 

de ordenamento espacial. Neste contexto a coroa portuguesa apresenta um aperfeiçoamento 

em suas políticas de justiça, administração, bem como uma especialização de sua política de 

ordenamento urbano para a América portuguesa, fato esse que sinaliza sua maturidade quanto 
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às estratégias de dominação e efetividade do controle do território. Na segunda metade deste 

século XVIII entre outros fatos, o campo da filosofia iluminista ganhava força em Portugal, 

nascia assim à chamada era pombalina, contexto marcante dessa organização política e 

administrativa lusitana. Vários fatos explicam essas modificações nas estruturas da 

governação lusa, no geral as políticas iluministas avançavam na Europa, sobretudo os tratados 

de formas de governar, os quais vinham modificando as características do poder do antigo 

regime. 

Nesse sentido a coroa portuguesa diante de suas necessidades em modernizar a 

monarquia na época, através do rei D. José I elege Sebastião José de Carvalho e Melo, o 

Marquês de Pombal, como Ministro dos negócios do reino. Os tratados internacionais, as 

demandas e as ameaças hispânicas, como nas fronteiras norte, sul e oeste no atlântico sul e 

questões de ordem interna com os jesuítas e os capitães locais, explicam em parte as políticas 

adotadas, a exemplo da criação de vilas, centralização do poder, a reforma na educação e 

expulsão dos jesuítas. As descobertas do ouro nos sertões da América portuguesa reorientam a 

ação lusitana, mesmo envolvida com a economia canavieira que dava sinais de crise. Os 

tratados internacionais como os de Madri 1750 e de Santo Ildefonso 1777 sinalizam as 

demandas de conhecimento, e obrigavam as coroas ibéricas a fortalecer sua atuação, enviando 

agentes para a manutenção do controle político e territorial. 

Os estudos acerca do processo de urbanização no alto sertão baiano no período 

colonial procura desvencilhar da relação dual entre colônia-metrópole, voltando-se para o 

contexto internacional, como aquele que gira na orbita dos acontecimentos e das centralidades 

políticas luso-hispânicas na península ibérica. As pesquisas neste período na Bahia 

tangenciam a questão da urbanização quando os mesmos fazem referências ao processo de 

transformação das povoações, como aldeias em missões, vilas em cidades, analisando a 

dispersão do poder luso sobre os olhares das políticas de ocupação e povoamento, mas ainda 

com poucas contribuições no que concerne a materialização das formas urbanas e 

arquitetônicas. 

Os mecanismos da urbanização no litoral das capitanias da Bahia, Porto Seguro, 

São Jorge do ilhéus e Recôncavo, são mais volumosos no sentido em que o povoamento dessa 

região foi desencadeado desde os anos iniciais de nosso período colonial no século XVI, 

marcando assim uma temporalidade maior e mais intensa da presença da coroa portuguesa, 

nos estabelecimentos dos seus símbolos e sistemas de poder na região litorânea. A densa 

documentação sobre a atuação lusitana na costa ganhou teses importantes sobre os agentes e 

as dinâmicas da colonização, o poder clerical e temporal, as quais mostraram através da 
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documentação ultramarina, os códigos de leis das ordenações aqui transplantados, as 

correspondências entre as oficialidades, os lugares e os personagens desta história. 

As práticas de planejamento urbano desenvolvida na América portuguesa 

apresentam uma diversidade e complexidade quanto à definição de seus padrões utilizados 

pela Coroa Portuguesa em diferentes contextos sociais, políticos e econômicos a que passava  

a monarquia lusitana. Reis Filho em sua tese “Contribuição à evolução urbana do Brasil- 

1500-1720” trabalhando com a “rede urbana de centros regionais de centralização de poder” 

(Reis Filho, 1968:78-79) discute parâmetros para uma análise comparativa sobre os aspectos 

da política urbanizadora ao longo dos séculos XVI-XVIII ao defender uma ideia das 

estratégias políticas de planejamento urbano como resposta ao problema das invasões 

estrangeiras em suas fronteiras, como forma de articular as economias e a existência de uma 

rede urbana costeira. A coroa portuguesa e desde a ocupação de nossas terras, sempre esteve 

muito preocupada e às voltas com um projeto de povoar, defender, administrar e consolidar 

seus domínios territoriais e isso gerou ao longo da história um conjunto de práticas empíricas 

em urbanizar e arquitetar em suas concepções ao buscar transpor a escala de problemas na 

ocupação espacial em áreas, relevos e várzeas. Seus estudos baseiam-se na costa e abrange a 

primeira metade do setecentos, enquanto as pesquisas de Delson, corroboram e ampliam suas 

asserções. 

A geógrafa brasilianista Roberta Marx Delson, ao incomodar-se com as 

incompreensões sobre a história do urbanismo na América Latina, dedicou-se a sua tese 

intitulada “Novas Vilas Para o Brasil-Colônia: Planejamento Espacial e Social no século 

XVIII”. Como argumenta no prefácio da obra, havia uma ideia corrente de que a urbanização 

na América Espanhola era dotada de um ordenamento urbano em suas ruas e praças 

planificadas. Por outro lado a autora lia informações de historiadores e arquitetos brasileiros e 

latino-americanos de que a urbanização na América Portuguesa não era produto de um 

ordenamento, mas resultado de espontaneidade, ainda sim tal espontaneidade abordada de um 

ponto de vista difamatório. “Todavia, uma analogia como essa lança uma sombra nefasta 

sobre todo o processo da urbanização do Brasil, pois induz o estudioso a considerar os centros 

urbanos brasileiros historicamente retrógrados e artisticamente atávicos” (Delson, 1997:01). 

Suas observações são interessantes como percurso para uma história da 

urbanização no alto sertão da Bahia ainda que a autora não tratasse das vilas mineradoras 

baianas, reconhece à construção de vilas no sertão, estratégia de ocupação do interior como a 

redistribuição de terras, busca de uma aplicação da legislação visando reduzir o poderio 

crescente dos aventureiros, posseiros e grileiros, os quais representavam ameaças. A vila 



336 

 

 

 

nesse sentido seria uma forma de ordenamento do território, de organizar e fixar povoações, 

práticas essas comuns com os diretórios de índios, por isso havia segundo Delson uma 

preocupação com uma “construção supervisionada de vilas” (Delson, 1997:04). Nos sertões 

baianos as correspondências entre o vice-rei Vasco Cezar Menezes com os ouvidores e 

capitães sinalizam os processos de criação das Vilas de Rio de Contas e Jacobina após a 

abertura das minas depois de décadas sem regulamentação. 

Assim esses estudos contribuem para uma nova historiografia da urbanização no 

interior da colônia, em suas faces regionais, os quais vêm ganhando novos rumos a partir de 

novas interpretações, olhares e fontes, debruçando-se assim sobre a história e a evolução dos 

núcleos nos sertões da América portuguesa. Os estudos sobre a urbanização no Alto Sertão da 

Bahia remetem aos fins do século XVII com a dominação política do território conquistado e 

colonizado, mas, sobretudo, tem nas descobertas do ouro um acontecimento importantíssimo 

como um fator decisivo para esse processo de urbanização do interior da colônia brasileira, 

pelos mecanismos que são desencadeados enquanto um produto de formação, articulação e 

estratégias de uma economia mineradora, como foi o caso das capitanias de Minas Gerais, 

Mato Grosso, Bahia e Goiás. 

Nas confluências com a Capitania de Minas Gerais, o alto sertão baiano 

esenvolve-se através dos negócios da terra, com uma agricultura diversificada e tem nas 

regiões limítrofes do vale do Rio São Francisco o despontar da promissora economia do gado, 

com a abertura de caminhos, currais e fazendas. Essas diferentes formas de economias a partir 

de então passam a fazer conexões com as áreas dos núcleos de mineração, sobretudo em Rio 

de Contas e Jacobina, colocando desde então o alto sertão como uma centralidade e nos 

circuitos das economias coloniais, gerando demandas por sua organização política e 

administrativa, como se observa nas estratégias da coroa portuguesa para a criação das vilas e 

a formação de uma rede urbana como forma de integrar-se ao território em seus planos de 

controle territorial. 

A parca documentação elencada percebida nos estudos sobre a materialização da 

urbanização nos sertões da Bahia até o momento precisa de aprofundamento, como aquela 

formada por conjuntos cartográficos, riscos de plantas, projetos de urbanismo, de plantas de 

edificações e relatórios descritivos de viajantes sobre nossa região. Cabe salientar que os 

estudos sobre os personagens das dinâmicas da colonização e por extensão dos mecanismos 

de urbanização, devem ser analisados do ponto de vista da formação política, militar e de 

carreira desses agentes, analisando em que medida suas ações concatenam-se com as práticas 

empíricas de fundação de vilas, como a escolha de sítios, demarcação de áreas, riscos, plantas 
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de edificações, estudos dos solos e suas topografias. O olhar historiográfico para esses 

agentes,  a  exemplo  dos  superintendentes  de  minas,  ouvidores  e  capitães  vistos      como 

sertanistas, gente que lida com o mato, com a caça e exploração de gentios e minérios. Desse 

modo, quem eram esses agentes que aturam no processo de criação, organização e 

administração das vilas? Eram apenas sertanistas desbravadores? Ainda sim como veremos o 

processo de fundação de vilas resulta de atos legais, das cartas régias emitidas pela coroa aos 

seus vice-reis, notando-se também a importância do ouvidor no processo de criação e 

organização dos poderes na vila. Nos sertões baianos as correspondências entre o vice-rei 

Vasco Cezar Menezes com os ouvidores e capitães sinalizam os processos de criação das 

Vilas de Rio de Contas e Jacobina após a abertura das minas depois de décadas sem 

regulamentação, bem como a ação da igreja através das freguesias. 

 

Com effeito ordenará por carta firmada pela sua real mão de d 5 de agosto de 

1720 ao Exo. Snr. Vasco Fernandes Cézar de Menezes vice rei e capitão...de 

crear uma villa para que os moradores e mineiros no dito distrito e sertão da 

Jacobina vivessem com maiores obrigações de vassalos...” segue as 

instruções sobre as terras escolha do local para o sítio.. Casa de audiência e 

câmara, Guarda-mó, tesoureiro para o quinto, escrivão (APEB:419-442). 

 

Busca-se nessas problematizações pensar quais os tipos de conhecimentos 

práticos, empíricos desenvolvidos ao longo da colonização, da metrópole-costa, da metrópole- 

interior, costa-interior, refletem diretamente os mecanismos do processo de urbanização em 

seus aspectos. O processo de materialização das formas urbanas e arquitetônicas nos sertões, 

as experiências e práticas aplicadas durante a criação e desenvolvimento de nossos núcleos 

urbanos coloniais precisam ser analisados sob outras óticas, sobretudo aquelas que procuram 

desvencilhar as interpretações dualistas entre metrópole-colônia, ou de uma mera 

transferência de práticas litoral-interior. 

A história da urbanização no Brasil colonial ainda apresenta muitas lacunas como 

observa (Bueno, 2011: 31-40). Podemos observar dois tipos de estudos que tem se destacado. 

Primeiramente um conjunto de trabalhos, estudo-caso sobre a criação e a evolução urbana das 

vilas históricas. Outro rol de trabalhos de longa duração abarca o território de determinada 

região abordando-o numa perspectiva da evolução urbana desde os arraias e vilas até a 

formação das cidades. Os estudos sobre a urbanização no alto sertão da Bahia são 

fundamentais para compreensão da ação lusitana em seus domínios territoriais, o exercício 

das leis e da justiça, como a regulamentação da terra, o ordenamento urbano e a evolução 

urbana das cidades no alto sertão baiano. 
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Em Portugal os trabalhos de Manuel C. Teixeira trazem muitos subsídios às 

pesquisas sobre o paradigma de urbanização dos núcleos e cidades coloniais. Trabalhando 

com os termos “prática urbanizadora” “afirmação de regularidade e ortogonalidade” analisa as 

praças nas cidades portuguesas e suas colônias partindo da ideia de indícios de planejamento 

urbano e será um defensor da ideia de que houve regras e padrões urbanísticos em Portugal, 

exemplificando “os princípios urbanísticos da cidade romana de colonização, baseado na 

regularidade, na racionalidade e na ordem (...) foram reestruturados durante o período de 

ocupação romana” (Teixeira, 2011:153-54). Reconhecendo que havia as limitações quando da 

escolha de locais para os sítios e a aplicação das regras, Teixeira destaca dois componentes 

para marcar essa subjetividade, o componente erudito marcado por valores culturais, políticos, 

sociais religiosos e o vernáculo apoiado em relações, soluções e condições físicas e 

ambientais, creditando dessa forma a ideia das transferências e diferentes práticas culturais 

urbanísticas do velho mundo. Para há uma reciprocidade desses componentes no Brasil desde 

o século XVI com a construção de Salvador da Bahia, cujo traçado é dotado de regularidade, 

lógica, como o papel articulador das praças com seus quarteirões e a concepção dos 

loteamentos, a malha ortogonal. 

Teixeira cita experiências com práticas urbanizadoras no plano de reconstrução da 

baixa de Lisboa pós-terremoto de 1755, na Vila Real de Santo Antônio, Funchal na Ilha da 

Madeira. Segundo ele as cidades portuguesas são diferentes entre si, produtos de um contexto, 

porém providas de continuidade na tradição mediterrânea como a defesa militar, onde tais 

práticas de urbanização e componentes associa-se a ideia “singularidade do urbanismo 

português” onde “arquitetos e engenheiros procuravam adaptar os seus planos ao sítio 

tornando menos rigorosos” (Teixeira, 2011:153). Reconhece as diferentes realidades ao dizer 

que o “processo urbanização teve várias expressões” (Teixeira, 2011:153) e fases de 

desenvolvimento as quais devem ser relativizadas, pois há diferentes realidades ao longo de 

séculos. 

 

Os traçados urbanos setecentistas das cidades construídas em Portugal e no 

Brasil são expressões de um conhecimento teórico e prático caldeado e 

sintetizado ao longo de séculos em múltiplas situações, em que se observem 

os elos de continuidade e as influências cruzadas que lhes deram 

origem(Teixeira, 2011:168). 

 

De aldeamento a formação do Arraial de Mato Grosso em 1710 e a construção da 

igreja de Santo Antônio pelos jesuítas no contexto do início da exploração do ouro, essas 

formas urbanas representam marcos da fundação daquela povoação inicial e sinaliza o modus 
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operandi da urbanização. Como forma de jurisdicionar essas povoações a coroa portuguesa e 

como de praxe passa a estabelecer uma política pautada na fundação de vilas não apenas 

como muitos pensam no sentido de povoar, mas sim, a praxe da vila representa outras 

estratégias. A vila ganhava então status político, administrativo e religioso, como centro do 

poder legal constituído e representativo da coroa lusitana que se espraia pelo território. O 

alvará de 11 de abril de 1718 eleva o Arraial de Mato Grosso à freguesia, em pleno Sertão de 

Cima da Bahia com invocação a Santo Antônio do Mato Grosso, fora então expedido pelo 4º 

Vice-Rei D. Vasco Fernandes César de Menezes, o Conde de Sabugosa, Capitão General de 

Mar e da Terra do Brasil. 

Em 1745 com provisão de D. João V e sob a liderança de André de Mello e 

Castro, o 4º Conde das Galveias, houve a transferência da freguesia do Arraial de Mato 

Grosso para o atual sítio, passando a denominar‐se Vila Nova de Nossa Senhora do 

Livramento das Minas de Rio de Contas (Corografia Brazilica, 1817: 130). Nessa ocasião a 

freguesia passou a se chamar Santíssimo Sacramento das Minas de Rio de Contas. Essas 

ordens régias são elucidativas do interesse luso e da mencionada relação de poderes. 

 

A tipologia urbana é simples, isto é, mononuclear, e bastante homogênea 

como “formae urbis”. Rio de Contas é uma das raras "cidades novas" 

coloniais. A Provisão Real, de 02/X/1745, que autorizou a transferência da 

vila, recomendava que o sítio escolhido deveria ser saudável e próximo a 

algum arraial já estabelecido (...) e que faça delinear por linhas retas áreas 

para as casas com seus quintais ... (Azevedo, 1980:308). 

 

A antiga sede da vila de Nossa Senhora do Livramento das Minas do Rio das 

Contas, depois da transferência ficou conhecida como Vila Velha (fig. 02), neste local 

desenvolveu o atual núcleo urbano de Livramento de Nossa Senhora em 1715 e está 

relacionada às estratégias de dominação, defesa e controle do território, sobretudo em função 

de sua localização nas áreas de mineração. Nesse ano ergueu-se a capela de Nossa Senhora do 

Livramento. A carta régia de 09 de fevereiro de 1724, expressa às ordens de criação da vila 

Nossa Senhora do Livramento das Minas do Rio das Contas. O mesmo decreto régio de 1745 

acabou por transferiu a antiga povoação de Arraial de Mato Grosso, ocasião em que transferiu 

também a vila de Nossa Senhora do Livramento das Minas do Rio das Contas para o sítio 

urbano atual. O 4º. Vice‐rei do Brasil, D. Vasco Fernandes César de Menezes ordenou Pedro 

Barbosa Leal a incumbência de criar essas vilas a de Rio de Contas e a de Livramento, bem 

como a de Jacobina como veremos a seguir e seguiam as orientações contidas no relatório do 

engenheiro Miguel Pereira Costa. Outra estratégia tomada a cabo pela coroa foi à ligação 

https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1718
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destas vilas através da estrada real, caminho de circulação e do controle político e econômico, 

de postos fazenda real. A inexistência de fortificações no interior nas áreas de mineração em 

parte coloca em xeque para muitos a estratégia de defesa da coroa, e abrem interpretações 

sobre a eficácia das leis nos sertão. 

 
 

Em qualquer outra parte seria mais penoso e com mais duplicados gastos e 

despesa[...] como também por ser este sítio mais aberto e livre das serras  

com boas servidões para carros e outras quaisquer carruagens para a 

condução dos mantimentos e víveres para o povo da dita vila com a 

vizinhança da estrada real por onde descem todas as boiadas da capiania do 

Piaui e Rio de São Francisco [...] (Vasconcelos, 2015: 94). 
 

Fig. 03 – Rio de Contas. Foto cedida por Carlos Landulfo, março 2014. 

 
 

No início do setecentos nos sertões de cima da Bahia, surgia o núcleo urbano 

minerador de Santo Antônio da Jacobina (APEB, 1919:419-30). De aldeamento indígena 

convertido na Missão de Nossa senhora das Neves de Say por padres franciscanos por volta 

de 1697 e a seguir a criação da freguesia pela ordenação do Arcebispo da Bahia, D. Sebastião 

Monteiro da Vide cujo alvará de 1718 criou várias freguesias nos sertões, como a de Arraial 

de Mato Grosso (Rio de Contas). Através da carta régia de D. João V, em 5 de agosto de 1720 

é criada a Vila de Santo Antônio da Jacobina. Ocorre, porém uma transferida desse sítio para 

Missão de Bom Jesus da Glória em 1724, onde fora edificada a igreja e convento de Bom 

Jesus da Glória. 
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Fig. 4 - Matriz de Santo Antônio de Jacobina, Fonte: (Azevedo, 1980: 379). 
 

 

 
Fig. 5 - Igreja e Convento de Bom Jesus da Glória. Fonte: (Azevedo, 1980: 378). 

 

A Igreja e Convento de Bom Jesus da Glória, foram fundados em 1706, 

pelos franciscanos, nas terras de propriedade da família Guedes de Brito. 

Mais tarde, surgiria próxima a esta capela a Vila de Jacobina. Sua planta 

desenvolve-se simetricamente, segundo o eixo longitudinal, possuindo 

capela-mor e nave que são envolvidas pela sacristia, consistório, alpendre, 

capela lateral e copiar. Da varanda lateral, arrodeada de bancos, nasce a 

escada externa de acesso ao coro e púlpito. Sua fachada é dominada pela 

presença do copiar e torre sineira de madeira (Azevedo, 1980:378). 

 

Vários motivos concorriam para a transferência de um sítio, o principal deles era à 

busca de um lugar planeado, de altitude, pois queriam inserir ali um traçado, uma malha 

urbana para abrigar os órgãos da administração, resolver problemas de salubridade, inchaços 

populacionais, estratégias em articular circuitos econômicos. No caso de Jacobina as 

memórias históricas aludem que havia neste tempo um conflito entre a Casa da Ponte e a Casa 

dos Garcia d’Avila, está última teria reclamado posses territoriais naquele local. Na cerimônia 

de criação da vila estavam presentes o Coronel Pedro Barbosa Leal e o ouvidor da comarca 
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Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira
148

, por autorização do vice-rei Vasco Cezar de Menezes, o 

Conde de Sabugosa, então transfere a vila dois anos depois. A vila de Jacobina pertencia às 

terras da Casa da Ponte da Família dos Guedes de Brito, antigos conquistadores e desde Rio 

de Contas à Sergipe. 

 

Queixando-se o coronel Garcia d’ Avila Pereira da ocupação de suas terras 

pela villa que se acabara de fundar neste logar, dous annos depois ella foi 

transferida para outro logar pelo ouvidor da comarca Pedro Gonçalves 

Cordeiro Pereira por autorização do vice-rei, em cuja ocasião lavrou-se o ato 

seguinte (APEB, 1919: 422). 

 

O desenvolvimento do núcleo urbano de Jacobina se deu pela sua importância 

econômica inserida em área de mineração do ouro, assim como Rio de Contas, ambas 

articuladas pela Estrada Real, importante rota de circulação de pessoas e mercadorias entre os 

sertões da Bahia e as Minas Gerais, por onde passavam as boiadas vindas de diversas regiões 

como a Capitania do Piauhy. Tal importância pode ser atestada pelas somas da extração do 

ouro e do valor arrecado pela fazenda real
149

. Com a estratégia de fiscalizar e impedir o 

extravio e contrabando do ouro na região a coroa através do conselho ultramarino expede uma 

provisão em 13 de maio de 1726 (Azevedo, 1980: 6-7), emite ordem que se instalasse duas 

casas de fundição, uma em Rio de Contas e a outra em Jacobina, tendo sido instaladas em 

janeiro de 1727. 

 

Aos vinte e quatro dias do mez de junho de mil setecentos e vinte e dous, 

neste sitio do sahy missão de N. S. das Neves e Freguesia de Santo Antônio 

da Jacobina, nas casas da mesma missão onde está pousado o Coronel Pedro 

Barbosa Leal, fidalgo da casa de S. M. Cavalheiro Professo da ordem de 

christo a cujo cargo está a incubência das minas da Jacobina e a creação e 

ereção da villa de Santo Antônio da Jacobina pela delegação e comissão que 

tem do Exmo. Vasco Fernandes Cézar de Menezes, vice rei  e  capitão 

general de mar e da terra do Estado do Brazil, mandados convocar e vi a sua 

presença moradores (...) (APEB, 1919: 419). 
 

 

                                                      
148

 Natural de Messejana, freguesia de Ajustrel em Portugal, foi proprietário de uma casa na Rua Espírito Santo, de 

n.º. 5, casa do atual Museu de Messejana. Era Desembargador e Chanceler-mor do reino, juiz relator de processos 

ligados a inquisição e inconfidência. Seu nome aparece também em diversos projetos no contexto da reedificação 

de Lisboa, contemporâneo do Marquês de Pombal, teria assim inspecionado projetos como a urbanização do Bairro 

das Aguas Livres, o Largo das Aguas Livres, e uma série de edificações como a Real Fabricam das Sedas em 1759. 

In: ROSSA, Walter. Fomos Condenados à cidade: uma década de estudos sobre o patrimônio urbanístico. 

Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2015. pp.354-55.. In: SILVA, Antônio Delgado. Colleção da 

Legislação portuguesa desde a última compilação das ordenações – 1750-1762. Lisboa: Typografia Maigrense, 

1830. pp. 650-51. 
149

 ver “Minas da Jacobina, janeiro de 1743 - Relaçam do rendimento que teve a matricula dos primeiros seis mezes 

do anno acima de janeyro até junho” In: ACCIOLI, Ignácio. Memórias históricas e políticas da província Bahia. 

1940, p. 211-12. 
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A dissipação do poder lusitano a partir da divisão e distribuição de sesmarias e com 

foco estratégico no domínio territorial, desenvolvimento agrário e na atividade pecuária, será 

aplicada na margem direita e esquerda do Rio São Francisco, ali naquelas terras no setecentos 

a criação duas vilas são tidas como marcos lusitano no interior. 

 
 

Figura 6 – Endereço da casa fundição Rio Contas. Fonte: Do autor, abril, 2016. 

 

 
Naquelas partes originou-se o Arraial de Santo Antônio de Urubu de Cima à direita do 

São Francisco, em terras pertencentes a D. Joana Guedes de Brito, nascida de antigos 

aldeamentos indígenas, de rotas terrestres como antigos caminhos de gado e via fluviais 

considerados pela coroa como pontos estratégicos para articulação na circulação de pessoas e 

mercadorias, o trabalho indígena e africano se fez presente, contribuindo com o  

fortalecimento e abastecimento na economia colonial, bem como os negócios da terra como  

os arrendamentos concedidos ali historicamente. A ação da Santa Sé como de praxe, está 

associada a um conjunto geral de estratégias postas pela coroa portuguesa como o 

ordenamento urbano-territorial, como o incentivo ao povoamento da região, nesse sentido era 

necessária a criação da freguesia pelo 4º Arcebispo da Bahia, D. Sebastião Monteiro da Vide 

autor do código das Constituições primeiras de 1707 (Marx, 2003: 28). 

 
 

Fig. 7 – Igreja Matriz de Santo Antônio, Fonte (Azevedo, 1980: p.341). 
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O primeiro desmembramento de Jacobina ocorreu em 1746, quando se 

emancipou a Freguesia de Urubu de Cima, com sede na atual 

Paratinga. O arco compreendido entre Urubu de Cima, atual Paratinga, 

até baixo da confluência do Rio Salitre, passando pelas nascentes dos 

rios Real, Itapicuru e Inhambupe pertencia quase exclusivamente à 

Casa da Ponte, dos Guedes de Brito (...) (Azevedo, 1980: 02). 

 

A criação da comarca na Vila de Jacobina por ocasião das ocorrências de delitos na 

região, estando inserida em uma zona de contrabando do ouro e gado, sendo relatados pelo 

Ouvidor Geral da Comarca da Bahia D. Manoel da Fonseca Brandão, a partir de uma provisão 

do Conselho Ultramarino em 02 de outubro de 1745 por ordem de André de Mello e Castro, o 

Conde das Galveias, Vice Rey Capitão General de Mar e da Terra do Brasil, no entanto a vila 

só fora instalada em 27 de setembro de 1749 pelo ouvidor Francisco Marcolino de Souza. A 

criação da vila na época representa uma clara estratégica da coroa portuguesa em efetivar a 

administração, controle territorial e econômico. Já em 1760 nomeiam na vila por meio de 

decretos régios os oficiais de justiça como os juízes, procuradores e vereadores. 

 
 

“Poucos annos depois da creação das Minas do Rio de Contas, creou-se a do 

Urubu. O ouvidor Geral da Comarca da Bahia, D. Manoel da Foneseca 

Brandão, representou, sobre a frequência de delictos nas margens do S. 

Francisco, refugiando-se os deliquentes nas aldeias que por ahi existiam, 

impunes de seus delictos, pela dificuldade da ação do Juiz de Jacobina,  

muito distante da zona em questão. Já existia uma povoação no arraial de 

Santo Antônio do Urubu, que deveria ser elevada a vila. (...) por ahi passava 

a estrada do Piauhy. A Provisão do Conselho Ultramarino de 02 de outubro 

de 1745, ordenou a creação da villa” (Accioli, 1940: 211-12). 

 

 

Como Forma de marcar seus domínios territoriais e como estratégia de montagem de 

uma rede de núcleos urbanos visando fortalecer os circuitos das economias coloniais, 

escoamento, circulação, a exemplo da criação das fazendas de gado na região da Barra do Rio 

Grande, bem como uma das ideias matrizes da colonização lusa, ou seja, povoar e defender 

através de vilas, as quais postas num plano de formação de uma rede urbana a coroa 

portuguesa cria a cria a Vila de Barra localizada a esquerda do médio Rio São Francisco, em 

terras pertencentes à Casa da Torre dos Garcia D’Ávila, sob o comando de Francisco Dias de 

Ávila Pereira nos anos finais dos seiscentos, povoamento em meados de 1680, ano em que os 

franciscanos edificaram a capela de São Francisco. Assim por decreto régio expedido em 

dezembro de 1752 a criação da vila. 

A Vila de São Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande foi criada por 
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Fig. 8 – Igreja de São Francis 

http://turismodegentiodoouro.blogs 

 

 

 

 

 

 

 

 
co das Chagas da Barra. Fonte: 

pot.com.br/p/barra-bahia-brasil.html 

provisão regia de 5 de dezembro de 1752, para fazer face a invasões por 

tribos indígenas aos estabelecimentos pecuários da população civilizada. São 

Francisco das Chagas teve origem num arraial de índios missionados 

construído para fins de defesa, em ponto estratégico escolhido por D. João  

de Lencastro no século XVII. Sua primeira organização abrangia 108 léguas, 

chegando a Carinhanha, ao sul, e a Pilªo Arcado, mais ao norte, pertencendo 

então comarca de Jacobina. Passou a chamar-se Barra pelo Decreto  n” 

7.479, de 8 de julho de 1931 (SEI, 2001: 41). 
 

 

Fig. 8 – Igreja de São Francisco das Chagas da Barra. Fonte: 
http://turismodegentiodoouro.blogspot.com.br/p/barra-bahia-brasil.html 

 

 

Ainda algumas palavras 

 

 

A história da urbanização e do ponto de vista da formação e criação dos núcleos 

históricos urbanos mineradores como as Vilas de Santo Antônio da Jacobina, Nossa Senhora 

das Minas do Rio de Contas e os núcleos do gado como Santo Antônio do Urubu e São 

Francisco das Chagas da Barra, nascidos em áreas de mineração, currais do gado e da 

agricultura já nos setecentos e sob o símbolo maior da praxe da vila, apontam para um 

deslocamento do eixo do poder metropolitano luso e isso significa percorrer o movimento dos 

agentes e de suas dinâmicas, o ritmo da dispersão desse poder, as facilidades e dificuldades 

com que o império português teve que lidar e atender em seus interesses e estratégias para os 

seus domínios no além mar. 

Se por um lado Portugal transpunham para suas colônias suas leis e códigos de 

ordenações por uma questão simples de comodismo e facilidades, por outro, isso irá 

representar entraves, o primeiro deles entre o poder do clero e outro com o avanço do poder 

secular dos governantes locais que se juntavam aos súditos num projeto de manobras e 

desobediências, uma realidade no cotidiano do regime do poder metropolitano, como os 

descaminhos do ouro e do gado, os delitos, as transgressões e punições marcam esse cotidiano 

das vilas e cidades e apressa as medidas de jurisdição e organização das vilas, a leitura da 

materialização das formas urbanas dessas vilas ainda precisam de aprofundamento. 

http://turismodegentiodoouro.blogspot.com.br/p/barra-bahia-brasil.html
http://turismodegentiodoouro.blogspot.com.br/p/barra-bahia-brasil.html
http://turismodegentiodoouro.blogspot.com.br/p/barra-bahia-brasil.html
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PENSAR A COMUNIDADE POLÍTICA NA MONARQUIA HISPÂNICA 

(SÉCULOS XV-XVII): O CASO DE BISCAIA 

 

 

Julian Abascal Sguizzardi Bilbao
150

 

 
 

Resumo: Por meio do texto a seguir, procurou-se investigar a produção de articulações entre  

a Coroa Hispânica (após o Casamento dos Reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela) e as 

regiões ibéricas que vieram a constituir essa Comunidade Política. Buscamos compreender a 

formação dessas dobradiças através do caso da região basca de Biscaia, problematizando as 

relações de barganha entre essa localidade e a Monarquia, com ênfase na emergência da 

legislação biscainha conhecida como Foro Novo (1526), na qual foi fundada a fidalguia 

coletiva dos biscainhos. Investigamos de que maneira a circulação de determinadas práticas 

sociais e religiosas contribuíram para a construção de um estilo de governo que 

proporcionasse a coordenação de territorialidades distintas em seus costumes, ordenações 

jurídicas e cultura política. Através da análise dessas linhas de força, é possível debater 

questões relativas à formação dessa Comunidade Política, muitas vezes caracterizada como 

um Estado Moderno. Para tanto, traçamos um debate com os principais operadores 

conceituais que formam a imagem historiográfica deste momento histórico: Monarquia 

Absolutista (Maravall), Sistema Polissinódico (Vicens Vives) e Monarquia Compósita 

(Elliott) e também as vertentes críticas a esses autores pós-década de 1970. 
 

 

Palavras-Chaves: Monarquia Hispânica, Biscaia (Vizcaya/Bizkaia), Estudos Bascos & 

Nobreza. 

 

1. Sobre a Produção de uma Comunidade Política 

 

 

O presente artigo procura debater os modos de governo e as relações de poder que 

perpassaram a formação de uma Comunidade Política Hispânica, principalmente, a partir da 

união dos monarcas das duas principais coroas ibéricas, Castela e Aragão, consumada com o 

enlace da rainha Isabel (1451-1504) e do rei Fernando (1452-1516), conhecidos como Reis 

                                                      
150

 Mestrando pelo Programa de História Social da Universidade de São Paulo (com Bolsa Cnpq) sob orientação da 

Profª Dra. Karen Macknow Lisboa e Coorientação da Profª Dra. Iris Kantor. E-mail para contato: 

julianbilbao25@gmail.com 

mailto:julianbilbao25@gmail.com


348 

 

 

 

Católicos. Para tanto, partiremos do caso do Senhorio de Biscaia, o qual está unido a Castela 

de modo decisivo (por questões de hereditariedade) desde finais do século XIV, desde então o 

monarca castelhano tornou-se Senhor de Biscaia (MONREAL CIA, 1974). Em seguida, 

realizaremos um diálogo com as principais correntes historiográficas que debatem a formação 

dessa Comunidade Política Ibérica, passando por Jaume Vicens Vives (1910-1960), José 

Antonio Maravall (1911-1986) e John Elliott (1930-), os quais constituíram imagens acerca 

do modo de governo forjado pelos Reis Católicos e transmitido aos seus sucessores 

Habsburgo (especialmente Carlos V, Felipe II e em grande medida Felipe III). Após traçar as 

linhas de debate desses autores clássicos, apontaremos alguns deslocamentos operados após a 

década de 1970. 

Para compreendermos como os jogos de poder se localizavam à época, é preciso 

retomar os arranjos político-institucionais das diferentes regiões ibéricas em meados do século 

XV. Na Península havia distintos reinos, a saber: Castela, Aragão, Navarra, Portugal e 

Granada. Sendo que no interior dessas “unidades” políticas (nem mesmo elas podem ser 

tomadas como óbvias ou naturais) havia uma grande multiplicidade regional e municipal. 

Com o casamento de Isabel e Fernando em 1469 se projeta a realização de uma organização e 

coordenação territorial de grande parte desses reinos e territorialidades, é acerca deste 

processo que fundamentaremos nossa argumentação. 

Inicialmente, tratar-se-á de um procedimento que denominamos Guerra Jurídica da 

Coroa contra a nobreza local de Biscaia. Tal cadeia de acontecimentos nos proporcionará 

compreender melhor a atuação dessa esfera de poder na confecção de práticas de articulação 

entre a Monarquia e Biscaia. Nessa territorialidade, até então, vigia uma legislação específica 

conhecida como Foro Velho [1452], na qual estavam presentes, como em toda Península 

Ibérica, as prerrogativas dos fidalgos que se davam de maneira exclusiva em relação a   outros 

estamentos
151 

não-nobres. No excerto a seguir, vemos denunciada a prática de certos 

lavradores que procuravam “passar-se por fidalgos”, mudando-se para zonas habitadas pela 

nobreza biscainha com o objetivo de poder gozar dos privilégios desse estrato social (como de 

não pagar certos tributos): 

 
 

“Otrosí dijeron que por cuanto el Señor Rey, ainsi como Señor de Vizcaya 
,ha pedido, tasado é limitado en los labradores de Vizcaya, é los tales 
labradores con maldad por no pagar lo que les lanzan á cada uno en el 

                                                      
151

 “(...) entre nosotros las clases sociales se basan en criterios preferentemente económicos, que no jugaban en la 

determinación de los antiguos estados o estamentos; estas diferencias estamentales estaban reconocidas por la ley 

(...): nuestras diferencias de clase son, pues, de hecho, no de derecho.” (DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Las clases 

privilegiadas en el Antiguo Régimen. Madrid: ISTMO, 1985. p.10). 



349 

 

 

 

pedido
152 

del dicho señor de Vizcaya, é por non pagar tanto como les cabia 
de pagar estando é morando en los solares [propiedades e casas familiares] 

labradoriegos vanse á poblar é morar en los logares infanzonazgos,
153 154

(...) 
si esto es mucho consentido donde los labradores han de pagar cien mil 
maravedis de moneda vieja al dicho Señor de Vizcaya de aquí á poco no le 
podrán pagar cosa ninguna que sea, é lo peor que el labrador non será 
conocido con el fijodalgo, después que viviere mucho tiempo en el solar 
infanzonazgo é quito”. [DOC I] 

 

Sendo assim, veremos como tal nobreza, fundada nesses privilégios, atuava de  

maneira a produzir redes clientelares, com a formação de facções [Bandos], disputando por 

zonas de influência. Dentro da parcela fidalga, haviam famílias de maior proeminência, 

conhecidos como Parentes Mayores, as quais lideravam as alianças e formações de facções 

guerreiras: explanaremos como tais redes de alianças mobilizavam, também, aquela  

população não-nobre. É necessário remontar à Baixa Idade Média, período no qual os 

assentamentos territoriais se fixaram com maior consistência em Biscaia e em suas regiões 

limítrofes: 

 

 

“(...) algunos linajes intentaron traducir las antiguas jerarquías y 

vínculos de raíz parental a una situación de superioridad, de mayoría sobre 

la nueva comunidad de los solares y linajes, y de dependencia de éstos con 

respecto aquél mediante lazos que ya debemos conceptualizar como 

pseudoparentesco, y que tenían una notable capacidad de reproducirse y 

extenderse incluso fuera de la comunidad. Es así como un Pariente Mayor 

pudo situarse y concebirse a si mismo como el superior natural de una 

comunidad de linajes y solares.” (ANCHÓN ISAUSTI, 2006, p.228). 

 

Os Mayores foram, portanto, diferentes grupos que por diversos motivos conseguiram 

estabelecer uma preponderância sobre os demais nas comunidades através da produção de 

vínculos de ordem parental (os quais não são necessariamente consanguíneos, como mostra o 

trecho, mas, de qualquer modo são entendidos como tais). Essa camada social apoderava-se  
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 “Pedidos y servicios eran los pagos que debían hacer los súbditos a petición del soberano. CELAYA, A. El 

Fuero de Vizcaya. Bilbao, Editorial Vizcaína, 1975. (Nota 11, p.25). 

 
153

 O termo Infanzonazgo faz referência às terras de Infanzones: “[Infanzones] Se dio en España este nombre 

durante la edad Media a los nobles de segunda categoría, que solo fundaban sus privilegios en la sangre y en su 

cualidad de combatientes a caballo (...).” BLEIBERG, G. (dir.). Tomo II, 1968. (pp. 474 & 475).  
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 Sobre o Uso de Dicionários Históricos: Tivemos por bem utilizarmo-nos de Dicionários históricos para que 

pudéssemos precisar o uso de determinados termos e conceitos que operavam na sociedade estudada cuja 

discursividade e léxico são extremamente diferentes para um leitor contemporâneo. Com isso não pretendemos 

fornecer “definições”, espera-se que o leitor nos acompanhe em nossa empreitada de descrição do campo 

enunciativo da época. Por outro lado, deve-se considerar a natureza mesma desses dicionários que é trazer tais 

termos em contexto. 
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da titularidade das organizações eclesiásticas como estratégia para aumentar suas redes de 

dependência, constituindo tramas de poder capilares (FOUCAULT, 2011a) através dessas 

instituições: “No es precisamente casualidade que los mayores demostrasen mucho interés 

por la titularidade de los monastérios y parroquias (...). ” (ANCHÓN ISAUSTI, 2006,  

pp.228 & 229). Esse fato não é nada depreciável considerando que grande parte da vida 

cotidiana se dava ao redor das paróquias, e ainda, nos territórios ruralizados, a vida político- 

administrativa estivesse concentrada em torno das igrejas em assembleias coletivas cuja 

instituição ficou conhecida como Anteiglesia (AGIRREAZKUENAGA et. Al., 1980). 

Os estratos nobres atuavam, por vezes, de maneira considerada abusiva pela 

população não-nobre a qual, inclusive, chegou a mobilizar pleitos e pedidos de proteção 

diretamente ao Senhor de Biscaia desde meados do século XIV quando a crise de produção no 

Ocidente Europeu provocou movimentos de violência daqueles nobres: 

 

“Hacia 1376 hidalgos y lacayos
155 

del Señorío de Vizcaya andaban 
‘por las casas de los labradores, e de las ferrerías’ pidiendo ‘pan é vino, é 
carne, é otras viandas, é dineros para ellos, amenazandolos é feriendolos 
hasta que gelo (sic) hacen dar, é esto es manera de robo’

156
. Las villas de 

Larrabezúa, Munguia y Rigoitia se fundaron para agrupar y defender a los 
labradores de la merindad de Uribe y Busturia porque eran robados por los 
hidalgos, hombres poderosos y Lacayos.” (FERNANDEZ DE PINEDO, 
1975, p.37). 

 

De modo que o Senhor de Biscaia cria Vilas concedendo certos privilégios às 

populações de lavradores, os incluindo em povoações amuralhadas, protegendo-os dos 

fidalgos. Isso já faz parte de uma estratégia para enfraquecer a política dos Bandos, criando 

uma linha de força que passa pelo governo do Senhor, a implicação dos lavradores em outras 

tramas de poder, aumentaria a arrecadação de impostos, considerando que os nobres  

cobravam tributos oficiosos, roubavam a população ou cooptavam homens para seus exércitos 

particulares, assim, empobreciam-nos, impossibilitando o pagamento “correto” dos impostos 

ao Senhorio. 

A ação desses nobres se manteve ao longo do século XV, até o momento em que os 

Reis Católicos percebendo que tais estratos desorganizavam o território com suas disputas e, 

até mesmo, concorriam com a Monarquia, levaram a cabo a já mencionada Guerra Jurídica. 

                                                      
155

 “[Lacayo] (…) se llamaba lacayos a ciertos criados y más especialmente, como dice Covarrubias (Tesoro de la 

lengua castellana), a los mozos de espuela que van delante del señor cuando este monta a caballo, [P.A.B]” 

(BLEIBERG, G. (dir.). Tomo II, 1968). 
156

 ITURRIZA, J.R. Historia General de Vizcaya y epitome de las Encartaciones. Bilbao, 1967, I, p.128 apud 

FERNADEZ DE PINEDO, E. “LUCHA de bandos; o conflicto social?” in La Sociedad Vasca Rural y Urbana en el 

marco de la crisis de los siglos XIV y XV. Bilbao: Imprenta Provincial de Vizcaya, 1975. (p.37). 
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Classificamos essas ações como guerra para enfatizar a relação de força estabelecida, frisando 

que a lei não é um caractere ascético, mas, responde às demandas na organização dos jogos de 

poder (NIETZSCHE, 1998). 

Desse modo, a Coroa introduz um funcionário com prerrogativas executivas  

especiais, o Corregedor: frente a ineficácia de sua atuação por ser “deslegitimado” pelas 

instituições locais (que sofriam a ingerência dos nobres) e pela população (implicada nas 

tramas das facções fidalgas), a Coroa produz o seguinte documento em 1485: 

 

“Y por Nos somos informados segund esa dicha tierra es montañosa 

é áspera, é según los bandos é antiguas enemistades que hay en ese dicho 

Condado é Encartaciones, é villas, e tierra llana é cibdad de dél, é porque 

asimismo somos informados que dicho Corregidor non es temido nin 

favorescido segund é como cumple á nuestro servicio é à ejecución de 

nuestra justicia, à cabsa de non haber la dicha Hermandad, él non puede 

faser nin egecutar la nuestra justicia, segund é como se  egecutara  si 

hobiese la dicha Hermandad por ser las jurisdicciones apartadas 

(…).”[DOC II] 

 

De modo que é dada a esse funcionário a faculdade exclusiva de estabelecer a 

Irmandade institucional do Senhorio (frente a “aspereza” da situação sócio geográfica de 

Biscaia), e de chamar Juntas Gerais, considerando que as Juntas político-institucionais, 

normalmente, não ocorriam nessa escala, pois havia divisões jurisdicionais [jurisidiciones 

apartadas] internas em Biscaia. 

No ano anterior à promulgação desse documento, os Reis deliberaram a proibição dos 

Bandos na principal Vila, Bilbao: 

“Que de aqui adelante en tempo algun e nombre en esta dicha villa 

de Bilvao apellidos nin vandos (...) et que qualquer de los vezinos et 

moradores de dicha villa que (...) lo quebrantaren o pasaren contra el que 

por el mismo caya en mal caso et muera por ello como deservidor del rrey e 

de la rreyna nuestros señores et enmigos de la paz et bien comum de su 

pátria (...).”[DOC III] 

 

Observa-se a crescente presença de poderes monárquicos no território, promovendo 

uma relação inevitável entre Biscaia e a Coroa através do enfraquecimento da nobreza local, a 

qual possuía amplos mecanismos clientelares através da formação de redes parentais por meio 

de linhagens, é por isso, justamente, que o documento proíbe a distribuição de sobrenomes 

[apellidos], punindo o pertencimento a tal ou qual facção com a morte, qualificando o crime 

como traição da pátria e do bem comum. 

O final do século XV é, portanto, um período bastante conturbado para a Monarquia: 
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teve de esforçar-se para desenvolver seu projeto de alinhavar diversas territorialidades com 

instituições e ordenamentos jurídicos muito distintos. Um acontecimento marcante que se 

insere simbolicamente (não em um sentido ideal platônico, mas realmente dotado de efeitos 

discursivos) na constituição de uma Monarquia Católica dos Reis Isabel e Fernando é a 

conquista do Reino de Granada no ano de 1492, último bastião mouro na Península Ibérica. 

Logo que os mouros são expulsos com sucesso, os monarcas se voltam contra outra minoria 

instalada em seus territórios – a população judaica, e promulgam um documento conhecido 

como Edicto de Granada: 

 
“(…) acordamos de mandar salir todos los dichos judíos é judías de 

nuestros Reynos, é que jamás tornen nin buelvan á ellos, ni á algunos 
dellos; y sobre ello mandamos dar esta nuestra carta, por la qual mandamos 
á todos los judíos é judías (…) que fasta en fin del mes de Jullio (...) deste 
presente año salgan de todos los dichos nuestros Reynos é Señoríos 
(…)”157[DOC IV] 

 
Aproveitando-se do sentimento antijudaico presente na população  ibérica, 

considerando os grandes motins contra essa minoria ao longo do século XIV e XV 

(movimento também presente em Biscaia, onde essa população - cuja quantidade era menos 

elevada do que em outras regiões ibéricas – vivia em aljamas ou juderías nas Vilas de 

Valmaseda e Orduña), os reis acabaram por expulsar os seguidores da lei mosaica,  ensejando 

seu projeto de formação de uma Sociedade de Religião Única (REGUERA, 2005), portanto, 

de uma sociedade de matiz exclusivamente católica. Após sua expulsão, advém um outro 

problema: “Con el edicto de 1492 el problema judío dio paso al problema converso” 

(REGUERA, 2005, p.246). A distinção entre Cristãos Velhos e Cristãos Novos (recém 

onvertidos) adquire lugar de destaque na passagem do século XV para o século XVI: 

 

“Lo que constituyó la auténtica peculiaridad española no fue bien  

su estructura jerárquica, sino la existencia paralela, o más bien sobrepuesta 

a ella, de otra jerarquía basada en la distinción entre cristianos viejos e 

nuevos, entendiendo por cristianos nuevos a los descendientes de 

mahometanos y judíos convertidos. (...) la distinción se ahondó y se 

institucionalizó con las famosas pruebas de limpieza de sangre (...)”. 

(DOMÍNGUEZ ORTIZ, 1985, p.12) 

 

De modo que se estabelece um sistema social no qual o fato de descender de cristãos 

de linhagem antiga prova a limpeza de sangue de tal ou qual indivíduo, o que lhe fornecia 

                                                      
157

 Edicto de los Reyes Católicos (31 marzo, 1492) desterrando de sus Estados á todos los judíos in Boletín de la 

Real Academía de la Historia. Tomo 11, 1887. Disponível em Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/universidad_iberoamericana/obra-visor-din/boletin-de-la-real-academia-

de-la-historia--7/html/02588820-82b2-11df-acc7-002185ce6064_123.html. 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/universidad_iberoamericana/obra-visor-din/boletin-de-la-real-
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prerrogativas sociais distintivas como a acentuada preferência em cargos públicos 

(BETHENCOURT, 2000, p.298). Delineia-se um modo de subjetivação (FOUCAULT, 2014) 

no qual catolicismo, limpeza de sangue e fidalguia estão intrinsecamente relacionados. Ser de 

família católica (ou conseguir provar publicamente essa condição, maquinando esse “ser”) é 

ser reconhecido como súdito dos Reis e por eles ser reconhecido súdito – constituindo, de 

largada, um instrumento de distinção social, sendo essa prerrogativa praticamente 

indispensável, nesse momento, para poder ser reconhecido enquanto nobre: 

 

“A partir del siglo XV hay una intensa preocupación por este tema, 

consagrándose en la sociedad española el sistema de los estatutos de limpieza 

de sangre para excluir los cristianos ‘impuros’. Junto a la idea de limpieza 

estaba muy presente también el concepto de hidalguía” (REGUERA, 2005, 

p.246). 

 

Tal projeto de Sociedade de Religião Única é um poderoso mecanismo político (e 

identitário) de constituição dessa Comunidade, pós conquista do Reino de Granada, marcando 

linhas de força que perpassam as populações ibéricas, possuindo um poder simbólico sem 

precedentes. Em um texto do início do Século XVII, um cronista de Felipe II, divide a história 

daquilo que considera como Espanha em quatro idades: a primeira idade se estenderia aos 

primeiros homens ibéricos que viviam com simplicidade, a segunda se estenderia pelo período 

do domínio dos Cartagineses, Romanos e Godos (“(...) habiendose tomado esperiencia e 

conocimento  de  muchas  cosas  (...)”),  a  terceira  durou  desde  a  invasão  dos  árabes  até o 

término da reconquista e a quarta se estendeu da expulsão dos mouros em diante. Acerca da 

terceira e quarta idades, comenta: 

 

“La tercera edad fué hasta que los españoles y particularmente los 

castellanos, con sus propias fuerzas, sin ayuda no consejo de otra nación ni 

Príncipe, echaron de su tierra á estos mahometanos, en que se gastaron 

muchos años, en los quales por la religión y por la patria pelearon 

valerosamente haciendo hechos maravillosos, (…). La quarta edad comenzó 

desde que echado de España el mahometismo, fue esta nación gloriosamente 

dilatando su Imperio en Europa, África, y en las regiones occidentales y 

orientales (…).” [DOC V] 

 

Após o reinado dos Católicos e o fim da Reconquista, seguiu-se a postedade da rainha 

Joana, a qual se casa com Felipe, o Belo, herdeiro do Sacro-Império Romano Germânico, é 

com sua descendência na figura de Carlos V que se inicia a linhagem dos reis Habsburgos na 

Monarquia Hispânica. Nesse momento, emerge outra legislação em Biscaia que substitui 

aquela denominada Foro Velho [1452], surge o Foro Novo [1526], é através desta legislação, 
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especialmente, que veremos o modo como se articularam a relação de Biscaia com a 

Monarquia. 

Através do Auto da Junta que resultou na escrita dessas leis, na qual se reuniram os 

deputados, letrados (indivíduos com formação em Direito, encarregados de escrever as leis), o 

Corregedor Real e outras autoridades, lê-se: “(...) el Fuero del dicho Señorío de Vizcaya fue 

antiguamente escrito, y ordenado en tempo, que no había sosiego, y justicia, ni tanta copia de 

letrados, ni experiencia de causa en el dicho Señorío como al presente (Dios Loado); (…). ” 

[DOC VI a]. Esse período em que não havia sossego é muito possivelmente uma referência à 

situação de desorganização social (do ponto de vista dos poderes monárquicos) causada pelas 

disputas entre os Bandos, os quais sofreram a ação da Guerra Jurídica. Dessa maneira, com a 

reforma do Foro, criam-se as condições para a existência plena de uma legislação local, 

exclusiva aos biscainhos: “(...) y manden que por las dichas Leyes de dicho Fuero, y no por 

otras se decidan y determinen todos los pleitos que por las dichas leyes se pudeiran decidir, 

así en este Señorío de Vizcaya como fuera de ella entre vizcaínos, (...)”. [ DOC VI b] 

Outro ponto a ser destacado é a existência de um mecanismo conhecido como passe 

foral (CELAYA, 1975) que nos proporciona entender de maneira bastante clara como se dava 

a articulação de Biscaia com a Coroa nesse momento tão crucial de coordenação territorial 

levada a cabo por esta instância: “(...) Que habían por Fuero y Ley y franqueza y libertad, que 

cualquier  carta  o provisión  real  que el  dicho señorío de Vizcaya diere  o mandare dar     o 

proveer, que sea o ser pueda contra las leyes y Fueros de Vizcaya, directa o indirectamente 

que sea obedecida y no cumplida.” [DOC VI c] 

É constituída uma “cláusula” aceita por ambas as partes de que a Monarquia não 

poderia impor quaisquer medidas que fossem contrárias às leis estabelecidas em Foro 

(Contrafuero). A fórmula obedecer e não cumprir advém da tradição medieval ibérica: “(...) 

supone que jamás tendrá efecto. El lenguaje medieval obliga a respectar la soberanía del 

señor por ello se obedece formalmente, pero no se cumple, lo que significa que (...) no tendrá 

efecto alguno.” (CELAYA, 1975, p.21). 

Desse modo, já é possível apontar a dificuldade na utilização do conceito 

historiográfico de Absolutismo, no sentido forte do termo, para o contexto ibérico. Deve-se 

lembrar que em certa medida a imagem constituída do Antigo Regime, provém de uma 

tradição revolucionária francesa e seus agenciamentos discursivos pós século XVIII – 

imagem esta que opera vivamente em certos circuitos historiográficos (de uma totalização do 
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poder institucional e política por parte do rei como centro inequívoco)
158

. Não se trata de 

realizar uma defesa moral dos governos caracterizados como provenientes do Antigo Regime 

(como se não houvesse uma trama de poder efetiva e operante), trata-se, ne verdade, de 

procurar criar mecanismos para sua compreensão (além dos modelos correntes), perceber seus 

modos de ação, fixando a atenção nos movimentos locais estratégicos em um contexto 

monárquico. 

Voltando às prerrogativas do Foro biscainho de 1526, vemos emergir um fenômeno 

ímpar  por  meio  dessa  legislação  frente  às  redes  discursivas  (FOUCAULT,  2012)      em 

circulação, denotando um uso estratégico da argumentação jurídica. Trata-se da emergência  

de uma Fidalguia Coletiva
159  

em Biscaia: 

 
“(...) Que todos los naturales, vecinos y moradores de este dicho 

señorío de Vizcaya, (...) eran notorios Hijosdalgo y gozaban de todos los 

privilegios de hombres Hijosdalgos; (...) que cualquier hijo natural vizcaíno 

(...) moradores fuera de esta tierra de Vizcaya en cualesquier partes, (…) de 

los reinos de España (...) les fuesen guardados los privilegios, franquezas y 

libertades que a hombre Hijodalgo, según el Fuero de España, debían ser 

guardados (...)”. [DOC VI d] 

 

A partir desse momento, todo aquele considerado “natural” biscainho (descendente de 

linhagem biscainha por via masculina) foi elevado à categoria de fidalgo com todas as 

prerrogativas de que dispunham aqueles que eram considerados como tais, a saber: isenção de 

                                                      
158

 [Verbete Antigo Regime por François Furet, p. 621-632] “A Ideia de ‘Antigo Regime’ cumpriu na história 

política da França moderna a mesma carreira – brilhante – da Revolução, porque ela lhe é inseparável. Ela 

permaneceu profundamente enraizada nas mentalidades para constituir, as mais das vezes, o símbolo de uma 

rejeição: a rejeição do antigo mundo dos nobres e da monarquia absoluta, geralmente, associado à dominação 

conjunta da Igreja Católica. Foi um sentimento que se tornou muito comum na sociedade burguesa e campesina do 

século XIX, arraigado em interesses como a aquisição de bens eclesiásticos ou nobres durante a Revolução, e ainda 

mais forte porque o retorno ao Antigo Regime parecia mais iminente, mais ameaçador: por exemplo, durante a 

Restauração (...). Tal receio desapareceu com o tempo, à medida em que desapareceu seu objeto; mas permaneceu 

vivo nas campanhas republicanas até a Segunda Guerra Mundial. Ainda hoje, o Antigo Regime, a época dos 

senhores e do dízimo, continua a ser uma das grandes lembranças do camponês da França. Mas, no século XX, a 

fórmula, no que é essencial, funciona fora do contexto histórico que lhe deu origem, e simplesmente como negativo 

da revolução e do progresso social. Evocando a opressão e a desigualdade, ela  torna estática uma imagem do 

passado que incumbe abolir mediante uma ruptura revolucionária (...). ” (FURET & OZOUF, 1989, pp. 626 &627). 

Essa discussão possui importantes reverberações na historiografia francesa, salienta Furet, ainda no verbete sobre 

Antigo Regime. Michelet procura enfatizar a ideia de ruptura radical da Revolução Republicana frente à 

Monarquia, já Tocqueville parte do problema da centralização e difusão do Estado francês que teria origens entre os 

séculos XV e XVI como o advento de uma Monarquia Administrativa, movimento continuado pela Revolução que 

surge como experiência política baseada em uma ruptura retórica e literária com o passado. Todo esse debate possui 

ecos nas discussões historiográficas sobre as Monarquias europeias, bem como, sobre o pensamento sociológico 

dos séculos XIX e XX, o qual vai repercutir, também, nas narrativas históricas. 
159

 Expressão utilizada por Julio Caro Baroja (CARO BAROJA, 1995?), a qual preferimos em relação  a Fidalguia 

Universal pelo fato de que a expressão fidalguia universal pode confundir-se com um campo  discursivo vinculado 

ao pensamento Iluminista (século XVIII) relacionado à Revolução Francesa, no qual está presente um novo modo 

de pensar “universalista”, desdobrado em uma nova ideia de humanidade, bastante distante dos problemas das 

sociedades que estudamos. 
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tributos, tribunais especiais, não podiam ser torturados ou atormentados, entre outras 

faculdades, sendo este movimento evidentemente vantajoso para aqueles biscainhos que 

outrora não dispunham das prerrogativas integrais de nobreza. Isso se dá, exatamente, no 

momento em que a Monarquia enfraquecera a nobreza local e instituíra anos antes a ação do 

Corregedor. Conceber que toda uma população fosse tornada nobre possuía a vantagem de ser 

um golpe naqueles que outrora gozavam de privilégios exclusivos e disputavam redes de 

influência com a Coroa. Mas, perguntar-nos-íamos, qual seria o lastro dessa fidalguia? Quais 

os agenciamentos discursivos
160  

a tornaram possível? Vejamos a Lei XIII do Título I: 

 

“Que por cuanto todos los dichos vizcaínos son hombres  

Hijosdalgo, y de noble linaje y limpia sangre, y tenían de Sus Altezas 

merced y provisión real sobre y en razón que los nuevamente convertidos de 

judíos y moros, ni descendientes, ni de su linaje, no puedan vivir ni morar en 

Vizcaya.” [DOC VI e] 

 

As figuras consideradas representantes legais dos biscainhos, aproveitando-se do fato 

de que essa região não fora invadida pelos mouros durante o período em que estes ocuparam a 

Península Ibérica, somado ao fato de que o número de judeus que lá habitaram não fora 

relevante e que a população cristã, pretensamente, não se misturou a eles, formulou na letra da 

lei argumentos baseados em sua antiguidade de sangue para dar lastro e consistência à 

emergência da fidalguia coletiva (e à ideia de identidade biscainha), em inícios do século  

XVI. 

A relação entre cristianismo e fidalguia é apropriada de modos semelhantes, não 

apenas pelos biscainhos, mas, também, por parte daquelas populações das regiões limítrofes a 

Biscaia (apesar de pouquíssimas terem acedido à tal escala coletiva e territorial de nobreza), 

considerando que foi desde a parcela norte que se iniciou a resistência cristã. A fama pública 

da limpeza de sangue desses grupos era reconhecida de maneira ampla no contexto ibérico.  

No primeiro Vocabulário de Língua Espanhola de 1611, lê-se acerca dessas populações da 

península setentrional que falavam o idioma Basco [Vascongada/Vascuense]: “La lengua de 

                                                      
160

 Agenciamentos são formas de arregimentação do discurso, são procedimentos que operam na criação de modos 

de enunciação: ”A unidade real mínima não é a palavra, nem a ideia ou o conceito, nem o significante, mas o 

agenciamento. É sempre um agenciamento que produz os enunciados. Os enunciados não têm por causa um sujeito 

que agiria como sujeito da enunciação, tampouco não se referem a sujeitos como sujeitos de enunciado. O 

enunciado é o produto de um agenciamento, sempre coletivo, que põe em jogo, em nós e fora de nós, populações, 

multiplicidades, territórios, devires, afetos, acontecimentos. ” (DELEUZE & PARNET, 1998, p.65). Esse operador 

conceitual foi engendrado por Deleuze em seus escritos, e, em grande medida relaciona-se com certas ideias de 

Foucault que cria a possibilidade de pensar a circulação discursiva em uma rede enunciativa sem recorrer à ideia de 

sujeito psicológico de um autor original de textos (gênio), mas, prefere pensar como tais formulações puderam ser 

criadas em meio a arregimentação de enunciados extra individuais (FOUCAULT, 2012, p. 66) em um movimento 

de Diferença e Repetição (DELEUZE, 1988) em dada sociedade com suas constelações discursiva dispondo e 

reanimando determinados objetos, conceitos e problemas (FOUCAULT,2012). 
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los de esta tierra, llamaron Vascongada (…). La Cantabria, Guipuzcoa, Alava, Vizcaya, y la 

demás parte del Reino de Navarra, que han participado, y participan desta lengua, es la  

gente mas antigua, y mas noble y limpia de España.” [ DOC VII] 

A fidalguia coletiva dos biscainhos insere-se, por um lado, na linha de força 

confeccionada pela Coroa resultante no enfraquecimento da Nobreza local e de seus líderes, 

os chamados Parentes Mayores. Por outro, relaciona-se diretamente com a linha constituída 

pelas práticas e discursos referentes à constituição de uma territorialidade de religião Católica 

reforçada por Isabel e Fernando. De modo que os fenômenos recolhidos nesse texto, até o 

momento, nos mostram como Biscaia e a Monarquia forjam uma relação de dobradiça, 

permitindo que aquela região se torne parte integrante dessa Comunidade Política. 

Essa formação de dobradiças que permitem a existência de uma Comunidade Política 

Católica Hispânica, evidentemente, não é uma exclusividade de Biscaia: outras 

territorialidades com formações institucionais e legais próprias procuraram, por seus meios, 

conservar e forjar leis e instituições territoriais, produzindo identidades singulares nessa 

Comunidade dos reinos ibéricos alinhavada, simbolicamente, na figura dos Reis, é o caso da 

própria Coroa de Aragão. Através de textos da passagem do século XVI ao XVII, constata-se 

tranquilamente os elementos de barganha mobilizados como condições para o pertencimento à 

Monarquia: “(...) porque no es uma misma persona la del rei de Castilla y la del rei de 

Aragón, aunque es um mismo hombre el que posee los reinos (...). ” [DOC VIII]. A figura do 

rei perde sua univocidade, apesar de um só homem, não é a mesma pessoa que reina em 

Aragão e nos outros Reinos, as leis e costumes nessa territorialidade limitam o poder do 

monarca até o ponto de não poder repetir-se em suas concepções legais fora e dentro de 

Aragão. Em outro documento, lemos: 

 

“Era necesario que à jura de los nuestros precediese tambien por 

parte del heredero el juramento de guardar las acostumbradas condiciones  

y pactos, entre los reyes y el Reino convenidos. Decían los nuestros que ni 

habían jurado nunca, ni jurarían jamás a ningún rey, sin haber precedido 

como indispensable requisito la misma garantía.” [DOC IX] 

 

 

É justamente em relação a essa questão do Pacto entre o Rei e os Reinos que gerará 

uma grande polêmica historiográfica no século XX, acompanhemos esses debates a seguir. 

 

2. O debate historiográfico acerca da formação de uma Monarquia Hispânica – 

Problemas e Deslocamentos 
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Iniciar-se-á o debate acerca dessa relação da Monarquia com uma forma de governo 

denominada pactismo através de um texto de Vicens Vives datado de 1960, no qual 

desenvolve, precisamente, esse conceito. Essa forma de governar, baseada em um pacto entre 

a Coroa (pós Reis Católicos) e os Reinos teria origem em Aragão e teria sido incorporada 

como tecnologia de poder através do rei Fernando: 

 

“A coroa de Aragão tinha como princípio administrativo a pluralidade e 
a poli-territorialidade. Submetida a pressões de uma tríplice administração nas 
regiões do continente (Aragão, Catalunha e Valência) e pela necessidade de um 
governo para as diversas possessões no Mediterrâneo, tinha tido que superar 
[essa dificuldade] com a adoção de concepções administrativas mais ou menos 

novas e originais (...). Este princípio que Fernando Católico incorporou  na 
antiga tradição unitária castelhana, reflecte-se quer sobre o regime dos 
Conselhos

161 
estabelecidos por ele e por sua mulher para governo da monarquia 

espanhola (polissonodia pura), como sobre o sistema do governo para as 

recentes descobertas das Índias Ocidentais. ” (VICENS VIVES, 1984, pp. 
216 e 217). 

 

Ou seja, o respeito às instituições legislações locais, bem como, a presença de Vice- 

Reis tanto em Aragão como nas Américas seria um sistema de atuação política, impondo 

limites ao exercício absolutista do poder: 

 

“(...) o príncipe encontra-se obrigado, em seu papel político de monarca 

absoluto, a respeitar as condições jurídicas com base nas quais se estipulou a 

união ou associação dos seus estados patrimoniais. Daqui deriva a presença de 

uma série de fortes obstáculos ao exercício do seu poder e a necessidade de 

adaptação regionais para o exercício do comando. Adaptações nem sempre 

fáceis, que muitas vezes alteram e fazem cair o programa do absolutismo”. 

(VICENS VIVES, 1984, p.208). 

 
 

Além das resistências locais, o monarca para manter sua soberania deveu realizar 

certas concessões às camadas senhoriais onde ocorria a dominação de massas camponesas. 

Além disso, há certos corpos colegiados burgueses e religiosos que dispunham de certa 

autonomia, bem como, nesse novo contexto Imperial, (coevo ao mandato de Carlos V), o rei 

não pôde governar sem a formação de uma ampla classe de burocratas, dividindo, portanto, 

instâncias de autoridade (VIVES, 1984, pp. 206 & 207). 

Apesar desta parte do texto estar reservada ao debate historiográfico, não podemos 

furtar ao leitor a chance de nos explicarmos acerca de um desarranjo entre o que diz Vives e 
                                                      
161

 Esse sistema de conselho fundamentava-se em órgãos que trabalhavam junto à coroa para atender as 

necessidades jurídicas e legislativas das regiões. É possível citar o Conselho de Aragão, por exemplo, formado por 

nobres e letrados naturais deste reino, que trabalhavam junto ao rei para defender os privilégios jurídicos deste 

reino após sua incorporação à monarquia. Existiam outros conselhos mais ou menos autônomos que atuavam junto 

ao monarca como o Conselho das Índias, o qual tratava das problemáticas do império americano. É daí que surge o 

termo polissinódico, ou seja, um conjunto plural de sínodos, assembleias ou Conselhos. 
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nossos documentos em um ponto específico. Por um lado, a historiografia de Vives  é bastante 

importante na crítica do conceito de Absolutismo, e, na distinção aberta entre Estado- 

Nacional e “Monarquia Absolutista” (VICENS VIVES, 1984, p.208) por isso mesmo, é 

menos criticada no campo historiográfico mais recente em relação a autores como Maravall. 

No entanto, em sua obstinação pela busca da origem da constituição do pactismo, identifica-a 

no Reino de Aragão e às suas possessões. Foucault cuja obra possui uma interface direta com 

o pensamento nietzschiano nos alerta sobre os perigos da busca pela origem – buscá-la é 

essencializar, substancializar os começos, ordenando uma fundação unívoca dos fenômenos: 

“(...) é querer tirar todas as máscaras para desvelar enfim uma identidade primeira” 

(FOUCAULT, 2011b, p. 17). 

Os documentos do Senhorio de Biscaia, pertencente a Castela desde finais do século 

XIV, demonstram que já havia uma relação “pactada” pelo menos desde meados do século 

XV [lembremos da legislação local denominada Foro Velho]. Com o casamento dos Reis 

Católicos, por um lado, a presença da esfera monárquica aumenta (com a Guerra Jurídica 

contra a Nobreza Local e a atuação do Corregedor), por outro, constituem-se novas forma de 

contrato  advindas  de novos  arranjos  das  relações  de poder [resultante na escrita do     Foro 

Novo]. Não nos parece que seja interessante remontar unicamente a Aragão (nem unicamente 

a Castela) como “origem” dessa constituição de mecanismos de governo dada a história 

pregressa dessas relações “medievais” deslocadas em conexão com condições específicas e 

mutações de práticas sociais na passagem do século XV ao XVI nos Reinos Ibéricos. 

Maravall, por sua vez, escreve seu livro Estado Moderno y Mentalidad Social (siglo 

XV al XVII) em 2 volumes, publicado em 1972, já incorporando respostas às críticas ao 

conceito de Absolutismo que insiste em defender e reforçar, apesar de admitir  um  sem 

número de ressalvas – aceitando mesmo a ideia de Vives de presença de outras camadas de 

dominação senhorial, no entanto, recusa-se a pensar que tais camadas relativizem a ideia de 

Absolutismo: “ Pero en ninguno de ellos [países europeus] mucho menos en España la 

presencia de esas capas de dominación contradice el papel central y decisivo que al poder 

político en general y a su concentración em manos del príncipe hemos empezado 

reconociendo.” (MARAVALL, 1986, p.251) e completa: “En el occidente europeu durante 

los primeiros siglos de la Edad Moderna, del XV al XVII en España, Francia, Inglaterra y 

algunos principados italianos esa especificidad del poder político se expresó bajo la fórmula 

del poder absoluto. (…). El poder del Estado es un poder absoluto que se traduce 

jurídicamente en el concepto de soberanía y coloca al príncipe que lo posee en una posición 

de majestad.” (MARAVALL, 1986, p.278). Há, portanto, uma identificação entre poder de 
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Estado e exercício de poder absoluto do rei que é o soberano dos soberanos em seu território 

no sentido de que sua autoridade fora secularmente construída e, finalmente, aceita como 

jurisdição máxima. Tal Estado Absolutista coincide, em grande medida, com a sua 

Modernização vinculado à centralização das máquinas administrativas (ligada a ideia de 

soberania), a formação de um exército permanente e a reforma da legislação (MARAVALL, 

1986, p. 249). 

Sendo assim, respondendo às concepções de Vives e sua formulação de sistema 

polissinódico e pactista, diz: 

 

“El pacto o contracto estamental como pieza del absolutismo es cosa 

perfectamente conocida en la Historia de las ideas políticas y en pleno 

despotismo dieciochesco se encuentra (...). Pero ni es ajeno a la Monarquía 

absoluta, de manera que donde aquél se encuentre no se dé ésta, ni muchísimo 

menos puede ser la base para caracterizar una historia constitucional catalana, 

a diferencia de otras, entre ellas la castellana. Algunos de los mismos textos  

que hablan en la época de Enrique IV o de los Reyes Católicos, del poderío real 

absoluto y aún su origen divino, afirman que hay un pacto entre rey y reino. 

Esto se ve también en la época de Carlos V y en pleno siglo XVII. Vicéns 

consideró el pactismo, doctrinalmente como base efectiva y definida con  claros 

trazos, del origen constitucional de Cataluña, inasimilable en cuanto tal, como 

una Monarquía de tendencia absolutista.” (MARAVALL, 1986, p.290). 

 

O pacto do Rei com os Reinos e do monarca com as camadas estamentais constitui 

para Vives um bloqueio nas possibilidades de governo do rei, para Maravall, o chamado 

pactismo (que não é uma exclusividade aragonesa ou catalã) é mesmo um mecanismo do 

exercício absoluto de poder. 

O historiador John Elliott escreve em um contexto geracional distinto de Vives e 

Maravall, por um lado continua certas problemáticas levantadas por aquele autor, por outro 

enfatiza outras linhas de força na constituição dessa Comunidade Política, desenvolvendo o 

conceito de Monarquia Compósita: 

 

“La España forjada por los Reyes Católicos y transmitida por ellos a sus 

sucesores Habsburgo era lo que (...) he denominado ‘monarquía compuesta’. 

(...). La España de la casa de Austria puede ser descrita como una estructura 

descentralizada, formada por un conjunto de jurisdicciones y comunidades bien 

diferenciadas (Castilla y León, las provincias vascas, la Corona de Aragón, el 

reino de Navarra y de 1580 a 1640 Portugal (…). Existía una lealtad a la 

persona del monarca, el rey de todos que era a la vez el rey de cada uno, y 

existía una lealtad a la patria chica, de la que él era el soberano.” (ELLIOTT, 

2005, s/p). 

 
 

Tal Comunidade Política seria, portanto, um conjunto descentralizado e compósito, 

ressaltando, em outro texto, que tal conformação política seria um fenômeno europeu 
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(ELLIOTT, 2010). Para Elliott, esse agregado de territórios está auto justificado através da 

ideia de uma “unidade católica”, marcado por um forte imaginário pós-reconquista. É 

interessante notar as subunidades que o historiador separa como porções territoriais (Castela e 

Leão,  Províncias  Bascas
162

,  Aragão,  etc.),  tais  subunidades  são  constituídas  por   aquelas 

localidades que possuíam estatutos jurídicos e instituições políticas singulares. O historiador 

evidencia o conceito de pátria que operaria em simbiose com as territorialidades constituintes 

da Comunidade Hispânica, abandonando, assim, a noção de Estado-Nação para os fenômenos 

estudados. 

A partir da década de 1970, historiadores como Antônio Manuel Hespanha (1945-) 

esforçaram-se para deslocar os problemas levantados acerca da formação de um Estado 

Moderno.  Esse  autor,  estudando  as  monarquias  ibéricas,  insistiu  na  constituição    destas 

enquanto Monarquias Corporativas, fundadas na tradição e no respeito aos particularismos, 

possuiriam o intuito de obrar o menos possível nos pleitos cotidianos, evitando a necessidade 

perene de tomada de decisões jurídicas nesses casos, especialmente, pelas esferas próximas à 

Corte - recentemente, defende que tal conduta de governo estender-se-ia às colônias luso- 

hispânicas (HESPANHA, 2007, p.56). 

Hespanha aposta na ideia do Direito como um dos veículos centrais das práticas 

sociais, entendendo Direito não como um corpo de leis apartadas dessas sociedades que as 

dominaria abstratamente de cima para baixo (do Estado aos súditos, mais precisamente), mas, 

como um conjunto de preceitos herdados da tradição e dado a usos múltiplos (na conformação 

de redes de poder, inclusive): 

 
“(...) uma das características do direito comum era sua enorme flexibilidade, 

traduzida na facto de o direito local se impor ao direito geral e de, na prática, 

as particularidades de cada caso – e não as regras abstractas – decidirem da 

solução jurídica. (...). (...) esta mesma flexibilidade do direito, engendrava 

uma possibilidade infinita de recursos, bem como a possibilidade de  

paralisar um comando, uma ordem, uma norma oficial durante anos a fio, 

(...). ” (HESPANHA, 2007, p.57). 

 

Há, portanto, um investimento na importância do Direito Local contra a ideia de um 

Direito Estatal, problema que veremos desenvolvido mais adiante com Bartolomé Clavero. 

Hespanha recupera as contribuições de outro autor, Jean-Frédéric Schaub (1963 -) 

acerca daquelas relações pactadas entre Rei e as localidades na chamada Monarquia 

                                                      
162

 Como sabemos, Biscaia se enquadra nessa subunidade denominada por Elliott de províncias bascas. Deve-se 

lembrar, que apesar do intenso contato entre as regiões bascas da monarquia (ou seja, Biscaia, Álava e Guipúscoa), 

cada uma delas formava uma entidade jurídico-territorial separada. Nunca é demais lembrar, que no período em 

questão, não existia uma ideia de um País Basco, ou uma comunidade basca, como conhecemos hoje. 
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Corporativa (a qual teria sido, surpreendentemente frente a historiografia corrente,  

incorporada pelos Bourbons franceses a partir de suas constituições ibéricas): 

 

“(...) era [um modo de governo] suficientemente dúctil para admitir, tanto 

parcerias diversas no modelo da cabeça [coroa], como formas múltiplas de 

reconhecimento das particularidades políticas locais e, assim, aspirar a um 

governo ecumênico que só era possível na base desta flexibilidade das  

formas e modelos de domínio. ” (HESPANHA, 2007, p.60). 

 

Bartolomé Clavero, por seu lado, insere-se com seus próprios meios na tendência 

“crítica” pós-década de 1970. Arregimenta sua argumentação, em grande medida, contra a 

obra de Maravall, colocando-se em relação aos textos Teoría española del Estado em el siglo 

XVII [1944] e especialmente Estado Moderno y Mentalidad Social (siglo XV al XVII) [1972], 

acerca do qual nos referimos diretamente. Para Clavero, a obra de Maravall claudica ao  

rebater certos conceitos de Estado pós século XVIII, insistindo, pretensamente, em um Direito 

Estatal espanhol como direito operativo: 

 

“Mas este estudio, que parecía anunciarse, realmente no se produce, 

de hecho, no podía producirse: entre los derechos catalán y aragonés, 

castellano, etc., más particulares, y el derecho ‘romano-canónico ‘más 

general, tal derecho español sencillamente no existe o no presenta 

sustantividad apreciable en la época. De hecho, como en tantos otros casos, 

nos encontramos ante un resistente residuo de la composición 

anacrónicamente nacionalista (...)” (CLAVERO, 1981, p.51). 

 

A meta-narrativa mobilizada por Maravall acerca da constituição do Estado e seu 

esforço em provar que a tendência à absolutização do poder sobrepujara, até certo ponto, a 

primazia do Direito local não passaria de um resíduo nacionalista espanhol.  Sem 

desconsiderar a crítica de Clavero, devemos levar em conta, do mesmo modo, os 

deslocamentos problemáticos efetuados da década de 1970 em diante, já não se parte 

exatamente das mesmas questões: “As questões são fabricadas, como outra coisa qualquer. ” 

(DELEUZE & PARNET, 1998, p.9). 

Esse campo problemático constituído pós-década de 1970, posiciona-se frente a 

historiografia anterior abandonando o debate sociológico sobre o Estado de tendência 

continuísta, inclusive, por meio do efeito de métodos e debates antropológicos com a 

introdução do operador conceitual de economia da graça de Marcel Mauss em Hespanha e 

Clavero, por exemplo. Não é por acaso que na década de 1970, onde as discussões pós- 

colonialistas fervilham, emerge o revolucionário texto de Pierre Clastres A Sociedade Contra 

o Estado (CLASTRES, 2012), o qual a partir de sociedades não-ocidentais retira a ideia da 



363 

 

 

 

universalidade das formações estatais baseadas na produção de excedente de mercadorias, 

atacando ideia eurocêntrica de que as sociedades sem Estado são sociedades baseadas na falta 

e na carestia – ideia essa que emerge, também, deslocando a ideia de Estado operante nas 

sociedades europeias, por conseguinte. 

 

Conclusão 

 

 

As fontes utilizadas, por um lado, apontam para a relativização tanto do conceito de 

Estado (tal qual foi entendido após o século XVIII) como a de Absolutismo em relação ao 

domínio estudado.  Aquilo que se convencionou chamar de Estado cuja a expressão na época  

é a Monarquia, por outro lado, deve ser considerado como uma linha de força atuante, 

especialmente, a partir do século XV no contexto ibérico. A despeito de nos posicionarmos 

frente à tradição historiográfica, considera-se necessário criar outros caminhos em diálogo 

com a documentação mobilizada. 

O caso de Biscaia, apesar de pouco conhecido fora da historiografia basca, pode 

oferecer elementos importantes para que o historiador possa pensar como se organizou a 

comunidade política na Monarquia Católica Hispânica. Vimos, sucintamente, a criação das 

condições através das quais essa localidade emergiu com uma jurisdição bastante particular, 

fundando uma sociedade onde todos os “naturais” possuíam prerrogativas de fidalguia, sendo 

tal disposição ratificada pela coroa. 

O “Estado” não se relaciona com Biscaia como um “ente metafísico”, mas, age 

estrategicamente nas redes capilares de poder (FOUCAULT, 2011a), utilizando-se de meios 

jurídicos para enfraquecer a nobreza outrora estabelecida. Abre, desse modo, a possibilidade 

para uma fidalguia coletiva (tramada discursivamente na intensa correlação entre catolicismo 

e nobilitação), proporcionando aberturas que ensejam a existência de dobradiças entre  

Biscaia, os biscainhos e a Coroa. 
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PUREZA E MARTÍRIO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A RITUALÍSTICA 

DO  KIDUSH HASHEM 

 

 

Karla Constancio de Souza
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Resumo: Procuramos neste trabalho apresentar algumas considerações acerca do surgimento 

de um martirológio judaico medieval, que compreendemos como resultado de fortes 

influências religiosas cristãs, ainda que uma leitura tradicional sobre a cultura ashkenazi tenha 

atribuído um status de manifestação mais pura e fiel à tradição do judaísmo. Destacamos 

principalmente a ritualística judaica presente no ritual sacrificial do Kidush Hashem e as 

noções de pureza em torno deste. Pontuamos seus precedentes na história e na lei judaicas, 

bem como as normas do ritual em si descritas através dos séculos pelos halachistas e 

resignificadas pelos judeus ashkenazim durante os ataques antijudaicos perpetrados contra as 

judiarias renanas no Sacro Império durante a Primeira Cruzada (séc. XI). Ilustramos, por fim, 

como uma cultura de mártires foi construída posteriormente a partir de influências cristãs e 

também dos sacrificados de 1096, que abriu todo esse precedente. 

 

Palavras-chave: Ritual; pureza; martírio; Kidush Hashem. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Questões relacionadas a pureza e impureza sempre estiveram presentes nas relações 

judaico-cristãs na Idade Média (e não apenas). O judaísmo possui uma cultura religiosa 

altamente ritualizada, repleta de normas e preceitos, em que muitos desses tem como fim 

último a pureza ritual − se fizermos uma interpretação mais simplista, podemos dizer que 

contemplavam até mesmo a higiene, considerando que esta não era uma prática humana  

muito disseminada no período, e regras religiosas acabavam por fazer valer o hábito. Este 

contato com o corpo, a necessidade da assepsia, vinha fazendo parte dos costumes judaicos há 

milênios e por diversas vezes foi motivo de estranhamento e preconceito dos gentios das 

diversas terras onde já haviam habitado. Suas normas de abate de animais, preparação e 

consumo de alimentos, por exemplo, os diferenciavam e evidenciavam facilmente quando 

recusavam-se muitas vezes a partilhar da comida de um cristão (na Idade Média) ou um pagão 

(na Antiguidade) por questões religiosas. Geralmente o comportamento causava ofensas, 

exclusão em casos extremos, perseguição (POLIAKOV, 1955). 
                                                      

163
 Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em História Social das Relações Políticas da Universidade 

Federal do Espírito Santo. Contato: karla.constancio.s@gmail.com. Agência financiadora: CAPES. 

 

mailto:karla.constancio.s@gmail.com


368 

 

 

 

Durante períodos em que pestes assolaram a Europa na Idade Média , o fato de que a 

incidência das doenças entre judeus era um pouco menor, gerou perseguições e acusações 

diversas sobre envenenamentos de poços e conspirações judaicas para exterminar a 

cristandade. Esta imputação dos envenenamentos não era exclusiva aos judeus, mas 

freqüentemente aplicada a diversas minorias perseguidas em diferentes épocas − como os 

leprosos (RICHARDS, 1993). Enfim, sabemos hoje que as próprias normas judaicas sobre 

consumo de alimentos e pureza pessoal podem ter sido responsáveis pela baixa taxa de 

contaminação entre suas comunidades, e as frequentes acusações também podem estar ligadas 

ao estereótipo antijudaico do judeu envenenador.  A visão cristã do pioneirismomedicinal 

judaico seria uma via para se explicar a origem desta acusação. 
164

 A ideia geral erade que 

esses médicos judeus detinham conhecimentos sobre tratamentos e remédios, como ambém 

sobre venenos, e se assim desejassem poderiam prejudicar ao invés de curar. 

 

PUREZA E SAGRADO 

 

 

Como bem pontua Mary Douglas (1991: 7), a impureza é uma ofensa contra a ordem. 

Eliminando-a, não fazemos um gesto negativo, mas nos esforçamos por organizar o nosso 

meio. Os rituais de pureza e de impureza dão uma noção de unidade à experiência humana. 

Longe de serem aberrações que afastam os fiéis da religião, são atos essencialmente 

religiosos. Do mesmo modo, a ordem ideal da sociedade é mantida graças aos perigos que 

ameaçam os transgressores. Estes pretensos perigos são uma ameaça que permite a  um 

homem exercer sobre outro um poder de coerção e estas crenças são uma poderosa linguagem 

de exortação mútua. A este nível, chamam-se as leis da natureza em socorro do código moral 

que sancionam: esta doença é causada pelo adultério, aquela pelo incesto; este desastre 

meteorológico é o efeito de uma deslealdade. 

O próprio cristianismo, originado no seio do judaísmo, utilizou largamente dessa 

pedagogia da coerção imposta pela dualidade entre pureza e impureza para explicar 

fenômenos como as pestes − ou até mesmo as vicissitudes de um inverno rigoroso, quando 

                                                      
164

 Ao contrário do que se costuma pensar, os judeus não foram perseguidos durante toda a Idade Média. Nos 

primeiros séculos, enquanto as forças produtivas se reorganizavam, muitos médicos judeus foram não apenas 

aceitos como também privilegiados, atuando muitas vezes no tratamento de membros da alta hierarquia nobre ou 

eclesiástica. Vivendo em comunidades com regras próprias, os judeus utilizaram a sua situação – dispersão entre 

vários países – para trocar experiências entre as diversas comunidades e assim desenvolveram um grande 

conhecimento médico. Apenas a partir do século XI, data que marca o início das cruzadas e da expansão 

europeia, parte da população cristã passou a hostilizar e mesmo massacrar comunidades judias (ALMEIDA, 

2009, p. 40). 

 



369 

 

 

 

não se podia plantar e colher, e a fome se abatia − para achar culpados e justificar as mortes 

dos contaminados. Além disso, ambas religiões se apropriaram e moldaram interpretações 

acerca dos conceitos de pureza e impureza para delimitarem suas respectivas identidades e 

alteridades. Legislações medievais nos mostram como cristãos tentaram delimitar suas cercas 

em volta de seu rebanho de fiéis − assim como também o fizeram os judeus. Ainda no 

império carolíngio, bispos atentavam para o perigo que era cristãos partilharem da comida e 

da bebida dos judeus quando das festividades judaicas − que geralmente eram abertas ao 

público e ofereciam seus alimentos gratuitamente aos cristãos (POLIAKOV, 1955; 

TRACHTENBERG, 1965). Relações entre ambos eram desencorajadas pelas duas partes, 

bispos e rabinos, tanto casamentos eram proibidos como até mesmo que prostitutas 

cristãs possuíssem clientes judeus, como previsto nas Siete Partidas
165  

de Afonso X 

(FELDMAN, 2013: 8). 

Para compreender o significado dos comportamentos judaico e cristão, e como suas 

concepções influenciaram em seus martirológios e percepções das alteridades que se 

excluíam e se aproximavam ao mesmo tempo, precisamos ter a noção de que a pureza, para 

ambos, significava o sagrado, e impureza, o profano - mas não apenas em nosso sentido 

moderno de higiene, o sagrado pode significar, muitas vezes, apenas a proibição (DOUGLAS, 

1991). As relações judaico-cristãs são sempre pontuadas pela determinação do puro como o 

eu (identidade) e o impuro como o outro (alteridade).  Como assinala Feldman (2013: 10): 

 
O olhar da alteridade se consolida a partir de uma posição do grupo 

estabelecido. Cada um dos grupos vê o outro sob a perspectiva de seus 

valores, conceitos e padrões de reflexão. Os judeus vêem os cristãos 

com preconceito e os consideram politeístas por cultuarem um deus 

trino; vêem com ironia a imaculada concepção; e negam o caráter 

divino do Messias=Cristo, por não ser esta a linha de interpretação 

judaica, na qual o Messias é humano e não divino. Os cristãos 

percebem a alteridade judaica com muita desconfiança: receberam a 

Lei e o Messias no seio de seu povo, mas optaram por crucificá-lo; 

são cegos e teimosos, ingratos e mesquinhos. 

 

 
 

CRUZADAS E KIDUSH HASHEM 
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 As Siete Partidas são um conjunto de leis redigidas no reino de Castela durante o reinado de Afonso X (1252- 

1284). Entretanto, não foram publicadas e nem recebidas como lei no seu reinado. Só entraram em vigor no 

reinado de Afonso XI em 1348, com o Ordenamento de Acalá. A partir daí as Partidas tomaram força de lei 

(O’CALLAGHAN, 1999, p.61-62). No título 24 da Sétima Partida encontra-se a abordagem específica sobre os 

judeus; no total são onze leis com temas diferentes sobre a eles. 
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A cultura judaica ashkenazi
166 

medieval foi construída a partir do imbricamento do 

judaísmo com aspectos culturais do cristianismo, ligados notadamente às ideias de martírio 

cristãs. Um resultado visível desta influência foi a reação dos ashkenazim num momento 

crítico da tragédia que se abateu sobre as judiarias do Vale do Reno nos eventos da Cruzada 

Germânica (1096), quando milhares de judeus foram subjugados pela turba de cruzados e 

populações raivosas procurando fazer justiça aos "assassinos de Cristo". Tal reação a qual nos 

referimos foi o surgimento de uma prática antes inédita - ao menos em larga escala – e 

proibida até então pela lei judaica: o suicídio ritual em santificação do Nome (de Deus), do 

hebraico, Kidush haShem. 

A Primeira Cruzada deu-se de forma desorganizada e contou com os humores exaltados 

das populações, fomentados por discursos de ódio promovidos por monges itinerantes, que 

representavam a camada mais popular dos membros da Igreja, o baixo clero. O conteúdo 

principal dessas pregações dizia respeito à justiça em se exterminar os judeus que viviam no 

seio da própria sociedade cristã ocidental, pois eram tão infiéis quanto os muçulmanos 

orientais, ou piores, pois haviam traído Cristo (CARDINI, 2006: 475; FALBEL, 2001: 104 e 

ss.; ROUSSET, 1980: 14). 

Comunidades judaicas inteiras foram dizimadas, como as de Mainz, Worms, Colônia e 

Trier. O bispo de Speyer, por exemplo, conseguiu salvar os judeus de sua cidade, mas apenas 

em Mainz, os mortos podem ter chegado a mil e duzentos. Ao subjugar essas comunidades, os 

cruzados contribuíram para desencadear uma prática largamente utilizada pelos judeus nas 

situações de escolha entre conversão ou morte durante os massacres renanos: preferiram 

cometer o suicídio ritual em santificação do Nome de Deus, ao invés de apostatarem da fé 

(FALBEL, 2001: 76-78; 98-112). Por esta razão, uma leitura tradicional do judaísmo 

considerou que os judeus reagiram da forma mais fiel à religião que conseguiram. A 

construção desta prática cultural ficou conhecida pelo nome de Kidush Hashem, e deu aos 

judeus ashkenazim o status de forma mais pura do judaísmo (FALBEL, 2001: 66-73). 

O próprio surgimento do conceito de Kidush Hashem está ligado a confluências culturais 

entre judaísmo e cristianismo, fruto de uma apropriação judaica do martirológio cristão. 

Segundo Feldman (2013), o termo não seria uma expressão nova, mas já existente no livro do 

Levítico, que define questões de pureza. Destaca que em toda a legislação talmúdica não há 

precedentes de que o judaísmo aceitava nenhum tipo de sacrifício humano de judeus ou de  
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 Termo faz alusão aos judeus que habitaram, na Idade Média, a região por eles denominada Ashkenaz. Esta 

compreende todo o império Germânico, o norte da França e Inglaterra. Partilharam uma cultura comum e 

também um idioma, o yiddish, dialeto de base hebraica que possuía influências do latim e alemão. 

 



371 

 

 

 

não judeus. 

 
No período analisado surge uma nova atitude que contradiz toda a 

tradição judaica e não tem embasamento na Lei. O pacto entre Deus e 

o povo eleito era para ser honrado e ele definia a negação de 

sacrifícios humanos. No momento das cruzadas há uma mudança 

drástica de atitude (FELDMAN, 2013: 13). 

 

A partir de então essa concepção passará por transformações. A antiga premissa de que em 

qualquer caso a vida prevalece, já apresentava três exceções onde era preferível morrer. 

Seriam estas: para não cometer crime sexual, como incesto; não cometer assassinato contra 

inocentes; e por último, não idolatrar. Desta maneira, os suicídios das Cruzadas foram 

produto da terceira situação, pois converter-se a uma outra religião era considerado 

rompimento com o pacto, portanto idolatria (FELDMAN, 2013). 

 
 

O RITUAL 

 

Contextualizado o momento histórico, joguemos luz agora sobre a ritualística do Kidush 

Hashem em si. Segundo Nachman Falbel (2001: 271-272), o Talmud dispõe de diversas 

regras que orientam o judeu fiel à sua religião como proceder frente uma situação em que 

deve entregar sua vida, mas como em todas as questões haláchicas
167

, existem muitas 

divergências de opinião em um caso de extrema fidelidade ao Deus de Israel. Uma das 

grandes autoridades talmúdicas do século II, rabi Ismael diz que para o auto sacrifício ser 

válido, ele deve ser público, na presença de pelo menos dez pessoas. Se assim não o for, o 

judeu deve salvar sua vida ainda que seja obrigado a cometer idolatria. Tal discussão tornará a 

aparecer já na Idade Média, quando os conflitos entre cristãos e judeus tornam-se mais graves 

e frequentes, e estes últimos são constantemente forçados a abandonar sua fé sob ameaça a 

suas vidas. Assim, vemos que houve uma tendência maior entre os judeus ashkenazim em 

radicalizar a postura haláchica. 

Outra figura de destaque foi Rabi Akiba (c. 50-135), um dos maiores sábios do período 

mishnnáico. Lendas e histórias envolvendo o rabino foram transmitidas através das gerações e 

foi exemplo de conduta diante de situações críticas. Desafiou a lei que proibia o ensino na 
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 Refere-se a Halachá,  nome dado ao conjunto de leis e costumes que regem a religião judaica. É formada  pelos 

Mitzvot, os 613 mandamentos contidos na Torá e os mandamentos rabínicos (derabanan) e talmúdicos acumulados 

pelos costumes (mishnag) estabelecidos pelas comunidades, que dizem respeito às tradições, costumes e regras 

(Shulchan Aruch), ou seja, um guia para o modus vivendi judaico. Nesse sentido, o halachista era aquele que 

contribuía para a criação e aprimoramento dos preceitos judaicos (ELON, 2003, p. 15 e ss.). 
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Torá na época do imperador Adriano e se tornou mártir, honrando assim o preceito "Amarás o 

Senhor teu Deus todo teu coração e tua alma, mesmo que tenhas de pagar com tua vida". O 

termo Kidush Hahem tem o mesmo significado de Leiached HaShem, ou seja, preservar a fé 

na unicidade de Deus (Único) em oposição à idolatria, desta maneira, os kedoshim (santos, 

mártires, os que se sacrificam) devem proferir as palavras do Shmá antes de se sacrificar, que 

é a profissão de fé judaica, e durante a Idade Média tornou-se parte do ritual Kidush Hashem 

ou auto-sacrifício (FALBEL, 2001: 273-274). A literatura talmúdica ainda formula e confirma 

a concepção de que aquele que entrega sua alma em Kidush Hashem deve fazê-lo sem esperar 

qualquer milagre (FALBEL, 2001: 288). 

Para Falbel (2001: 295), o sacrifício ritual tem como fundo exemplar o sacrifício de 

Isaac. Em várias passagem das Crônicas Hebraicas das Cruzadas
168 

é visto como tendo sido 

realizado por Abraão com a clara intenção de mostrar que a fé no Deus único pode levar a 

situação extrema do sacrifício do filho pelo pai. Esta observação torna-se muito 

plausível, quando notamos que as Crônicas possuem uma diversidade de descrições do 

Kidush Hashem onde mães e pais sacrificaram seus filhos para que não fossem batizados 

pelos cruzados. Este derramamento de sangue também está relacionado ao ritual bíblico do 

holocausto e oferenda de sacrifícios a Yaveh, como prescrito em passagens do Pentateuco - 

por exemplo, quando Moisés após a fuga do Egito, no deserto do Sinai, asperge sangue de 

touros nas pessoas presentes no ritual do pacto com Deus (FELDMAN, 2013: 9). 

Na própria crônica de rabi Salomão bar Sansão, que integra o conjunto das Crônicas 

Hebraicas, podemos observar normas da ritualística para que o sacrifício não fosse também 

invalidado. 

 
“Agora não devemos tardar mais, pois os inimigos já estão se 
aproximando de nós. Apressemo-nos e sacrifiquemo-nos como 
holocausto à Deus. E todo aquele que tiver uma faca examine-a e 
verifique para que não esteja com falhas

169
, e degole-nos para que 

santifiquemos  o  Nome  de  Deus,  o  Eterno,  depois  degole-se  a    
simesmo, pela sua própria garganta, ou enterre a faca em seu próprio 
abdome” [...]. E muitas pessoas tomaram coragem e sacrificaram suas 
esposas e filhos. (Crônica de Rabi Salomão bar Sansão. Trad. de 
Nachman Falbel, 2001, p. 84). 

 

Como dito anteriormente, o termo Kidush Hashem não era uma expressão nova, mas 

                                                      
168

 Conjunto de narrativas judaicas sobre os massacres das judiarias do Vale do Reno durante a Primeira Cruzada 

(1096), também chamada Cruzada Germânica. As três são: a crônica de rabi Salomão bar Sansão; Crônica 

Anônima, a mais longa e completa, atribuída ao Anônimo de Mainz; e a última de características mais poéticas 

escrita pelo rabi Eliezer bar Nathan. 
169

 Pela lei judaica, a faca usada para o sacrifício não pode apresentar qualquer falha, pois neste caso o mesmo fica 

invalidado (FALBEL, 2001). 
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presente no livro do Levítico. Para Maccoby (1984), este termo se refere à pureza sacerdotal. 

As regras eram rígidas, e incluíam proibições relacionadas a limpeza física, como resquícios 

de sangue ou de esperma, que eram proibidos. Juntamente à limpeza espiritual, ambos 

exigiam valores morais elevados, dedicação a Deus e pleno respeito a sua Lei. O autor explica 

que os místicos já haviam aplicado estes conceitos e os ampliado para transcender a condição 

terrena e ainda em vida poder ascender aos níveis elevados dos eichalot, os palácios que se 

elevam de cima para baixo na direção do Criador e de sua corte celestial. Diz: "Para entrar nos 

palácios celestiais, o místico deveria estar num estado de pureza, ainda superior, do que para 

entrar no Templo terreno" (MACCOBY, 1984: 31). 

 

LITERATURA E CONSTRUÇÃO DE MÁRTIRES 

 

 

Yuval (2003) afirma que cada vez mais os historiadores tem se tornado analistas 

literários − e podemos atribuir esta fala à sua percepção dos debates sobre a chamada virada 

linguística nos estudos de história e a composição de uma nova metodologia de análise das 

fontes. Assim, traz à luz do estudo sobre a construção do martirológio judaico medieval, a 

utilização de narrativas literárias rabínicas que procuravam explicar as origens dos mártires 

judeus. Dentre elas destaca-se o conto sobre o surgimento da oração-poesia Unetaneh tokef, 

uma importante composição da antiga liturgia poética judaica, tradicionalmente recitada nas 

festividades do Yamim Noraim. Nas origens lendárias dessa composição litúrgica, o rabino 

que as escreveu acaba tendo um fim trágico e torna-se um mártir. A singularidade da história 

está na forma como se deu o martírio de rabi Amnon de Mayence, que fora torturado por um 

bispo cristão interessado em sua conversão ao cristianismo. Conta-se que o rabino professa a 

Unetaneh tokef e desaparece diante de todos; retornando três dias depois em sonho, ensina a 

rabi Kalonymus ben Meshulam a oração que compusera e pede que ela seja enviada a todas as 

partes da Diáspora como um memorial de si (YUVAL, 2003: 229-230). Sabemos que Amnon 

é um personagem fictício, pois a própria narrativa não se propõe como história, mas como um 

conto sobre origens. Entretanto, o mencionado rabi Kalonymus realmente existiu; foi o 

mesmo, líder da comunidade ashkenazi de Mainz à época da Cruzada Germânica em 1096. 

Além da referência cristã do retorno após três dias, e a recomendação de que suas 

palavras fossem dispersadas entre todos os judeus, o rabino também deixa suas relíquias antes 

de ser levado por Deus: seus dedos dos pés e mãos conservados em sal, que haviam sido 

cortados durante a tortura. Podemos entender esta passagem do conto como uma referência às 

relíquias de santos, uma crença cristã altamente disseminada no período medieval. A liturgia 



374 

 

 

 

em si era bem antiga (cerca do século V), mas a lenda foi registrada pela primeira vez no 

comentário haláchico medieval Or Zarua (século XIII) − bem popular entre os judeus 

ashkenazi − e aloca os acontecimentos por volta do ano mil (século X-XI). 

Yuval especula que esta situação mostra um reflexo da necessidade que a religiosidade 

popular sentia por conectar-se com uma divindade mais palpável, figuras santas concretas e 

menos metafísicas, como o judaísmo lhes apresentava Deus. E este exemplo contribui para 

refutarmos a noção que atribui um status de mais pura manifestação da religião judaica aos 

ashkenazim, uma vez que muitas de suas manifestações religiosas e crenças no âmbito 

popular derivavam claramente de aspectos do credo e da religiosidade cristãs. Por isso, 

segundo o autor, o cristianismo foi a grande tentação para os judeus medievais, pois: 

 
Apesar de terem sido totalmente judeus, eles ansiavam por uma 

sinagoga que poderia dar-lhes a mesma satisfação e emoção que seus 

vizinhos cristãos encontravam na igreja. Assim [...], não hesitaram em 

tomar emprestado temas que hoje nos parecem totalmente cristãos, e 

incorporá-las no coração de seu próprio simbolismo religioso 

(YUVAL, 2003: 234). 

 

 

 
NOTAS CONCLUSIVAS 

 

 

Notamos até aqui, que as transformações na concepção do Kidush Hashem realizadas 

pelos judeus ashkenazim em um momento de extremo perigo e ameaça à sua fé e sua 

identidade, levaram ao surgimento de uma prática antes proibida pela lei, ou permitida apenas 

em determinados casos. Os ashkenazim promoveram uma verdadeira radicalização dos textos 

halachistas sobre martírio e o sacrifício em santificação do Nome quando adotaram o Kidush 

Hashem como forma de não se converter ao cristianismo e não permitirem que seus filhos 

também o fizessem sacrificando a eles da mesma forma. E não apenas a concepção, mas o 

ritual em si apresentou da mesma maneira algumas adaptações e mudanças em sua 

manifestação medieval. 

Toda esta ritualística dos kedoshim de Ashkenaz foi um reflexo das noções de pureza 

ritual presentes na legislação talmúdica, levadas aos seus mínimos detalhes para a não 

invalidação do sacrifício, e a concebemos como uma maneira de reforçar a identidade do 

martírio judaico, diferenciá-lo do martírio cristão (da alteridade, do outro), ou seja, o ritual 

judaico trouxe a singularidade, o tornou único. 

A criação de uma cultura de mártires judeus morrendo pela fé se tornou uma 
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permanência nos séculos posteriores, observada no discurso rabínico a longo prazo − o que 

acreditamos aqui, ser uma herança dos kedoshim de 1096 − como pudemos perceber nas 

passagens sobre rabi Amnon dos comentários haláchicos de Or Zarua, uma história  

compilada no século XIII, mas que era recorrente entre os judeus mesmo antes de ser 

registrada. Ainda que os mártires de 1096 possuíssem toda essa ritualística singular, o  

discurso posterior não consegue se manter afastado das influências cristãs na construção dos 

ideiais de martírio judaicos. 
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Resumo: A obra Era no tempo do rei: um romance da chegada da Corte (2007), de Ruy 

Castro, retoma o controvertido momento histórico brasileiro da vinda da Família Real para o 

Brasil, entrelaçando fatos históricos e ficção. Do ponto de vista ficcional, a narrativa descreve 

as aventuras de D. Pedro e de Leonardinho, célebre personagem do romance Memórias de um 

Sargento de Milícias (1852), de Manuel Antônio de Almeida, pelas ruas do Rio de Janeiro no 

começo do século XIX. Do ponto de vista histórico, o romance retoma fontes desse período 

que apresentavam a Família Real com um tom caricatural, além de buscar preencher as 

lacunas deixadas pela historiografia tradicional/oficial com minúcias da vida privada das 

personalidades históricas, lacunas estas que a historiografia mais recente tem se encarregado 

de suprir, a partir das reflexões da história da vida privada, da história da família, da história 

das mentalidades, entre outras. Nesse sentido, o romance de Castro problematiza, a partir da 

representação literária, os impasses vividos nesse contexto histórico, além de lançar luzes 

sobre os imbricamentos entre história e literatura. Será utilizado neste trabalho, como 

referencial teórico-crítico, as considerações de Chiappini (1996), Silva (2000), Halbwachs 

(1990), Renzutti (2015), Macaulay (1993), dentre outros. 

 

Palavras-chave: Literatura. História. Família Real Portuguesa. Era no tempo do rei. 
 

A proposta deste estudo é analisar, sob as perspectivas histórica e literária, as  

primeiras décadas vividas pela Família Real portuguesa no Brasil, a partir de 1808, com  

ênfase em D. Pedro I, Imperador do Brasil (1822-1831), ou D. Pedro IV, Rei de Portugal 

(1832-1834), ou simplesmente Pedro, o menino do Rio. Essa escolha deve-se por ser ele  uma 

figura marcante, devido a sua importância política no cenário da época, e também por sua 

forte presença humana, o que desencadeou várias visões contraditórias sobre sua  

personalidade e seu governo ao longo do tempo. 
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Ligia Chiappini considera que os interesses dos historiadores pelo campo da literatura 

e vice-versa não é recente, mas, na modernidade, 

 
Os historiadores passam a utilizar os textos literários não como fontes de 

feitos militares ou políticos, nem mesmo de outros fatos, pois a própria  

noção de fato histórico é posta em discussão, mas como uma espécie de 

“registro dos afetos”, lendo aí vestígios de sensibilidade ou do quotidiano de 

agentes anônimos da História. Isso permite escrever o que muitos definem 

como sendo uma história “pelo avesso” ou uma historiografia antipositivista 

que se assumiria como narrativa, montada a partir de uma determinada 

perspectiva individual, situada no tempo e no espaço. (CHIAPPINI, 1996: 

19) 

 

Para a estudiosa, a literatura e a história têm muitos pontos de contato e as relações 

estabelecidas entre ambas podem aclarar os dois campos. Contudo, é necessário o rigor dos 

métodos, sem enveredar por subjetivismos deixando de lado os pontos centrais do métier do 

pesquisador de cada área. Em se tratando do estudioso de literatura, Chiappini aponta: 

 
 

Desse modo, não discutem mais o que seria um ponto central no seu métier: 

o valor estético. Pelo contrário, instrumentalizam conceitualmente as  

imagens e metáforas, dissolvem as ambiguidades dos textos, fazendo leituras 

unívocas, pontuais e frequentemente acusatórias, esquecendo que se o be-a- 

bá do historiador é contratar fontes, o be-a-bá do estudioso de literatura é 

confrontar segmentos uns com os outros, procurando construir sentidos que 

ultrapassam os significados dos elementos isolados e ganham novas 

dimensões significativas num todo que – embora não exista pronto e 

acabado, precedendo a leitura e a interpretação – deve ser procurado e 

produzido, lido, pelo leitor. (CHIAPPINI, 1996: 22). 

 

 
O que se procura neste trabalho é justamente inquirir sobre o valor estético da obra 

Era no tempo do rei: um romance sobre a chegada da corte (2007), de Ruy Castro, na busca  

de contrapor as fontes históricas possivelmente usadas para a confecção do romance, mas sem 

deixar de lado a especificidade de cada campo, o da história e o da literatura. A narrativa 

debruça-se sobre a figura de D Pedro, personalidade histórica que estabeleceu, ao longo dos 

vinte e três anos que passou no Rio de Janeiro (REZZUTTI, 2015: 67), um sentimento de 

pertencimento à cidade, metonímia de sua relação orgânica com a pátria adotada por ele, o 

Brasil. 

Em uma carta póstuma dirigida aos brasileiros, pouco antes de sua morte, evidencia-se 

essa relação de afeto entre o governante e a cidade carioca: 

Uma irresistível simpatia, uma saudade sem par, me chama para vós 

brasileiros! Eu sou vosso patrício, vosso patrício por escolha, por adoção,  

por voluntária decisão de alma, embora nascesse eu em Portugal, é no Brasil 

que eu nasci ao sentimento de mim mesmo, é no Brasil, sob o benigno céu, 

seu sol resplandecente, no seio da virginal e incomparável natureza, que 

minha juventude floresceu, e que a vida com os seus mistérios, a mocidade 

com seu encantos, se manifestaram na minha alma; é no Brasil que eu fui 

filho, esposo, pai, cidadão, soberano, legislador, fundador de um império! 
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[...] Meu estado não me consente escrever [...]. (Paço de Queluz, às 4 horas 

da madrugada de 23 de setembro de 1834 in REZZUTTI, 2015: 385) 

 

 

No romance de Castro, há o entrelaçamento da personalidade histórica de D. Pedro I 

com uma figura ficcional, Leonardinho, célebre personagem da obra Memórias de um 

sargento de milícias (1852), de Manuel Antônio de Almeida. Em meio ao clima de 

confabulações e trapaças que marcam o período da chegada da Família Real ao Brasil, os 

meninos vivem aventuras na cidade do Rio de Janeiro do começo do século XIX. Dentre as 

várias peripécias descritas na obras literária, destacam-se a fuga de Leonardo e D. Pedro das 

garras do Major Vidigal durante o entrudo; as tramas de D. Carlota Joaquina para conseguir a 

regência da América espanhola e, consequentemente, do Brasil
174

; a conspiração de D. João 

contra a esposa por meio do casamento de D. Pedro Carlos e sua filha Maria Teresa
175

; a 

chantagem de Carlota Joaquina com D. João por ele ter presenteado sua amante Bárbara com 

joias da Coroa e as aventuras daí decorrentes
176

; o sequestro de D. Pedro I e sua libertação por 

Leonardo com ajuda do Major Vidigal. 

 Na narrativa, D. Pedro é uma das personagens de destaque, caracterizado 

principalmente por suas traquinagens: 

 
 

O garoto de olhos pretos e brilhantes, nariz de águia e porte idem, que não 
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gostava de ser contrariado, era um diabrete de fazer inveja ao cujo. Os anéis 

de cabelos fartos e também pretos mal escondiam os chifrinhos que  

brotavam da cabeça grande e senhorialmente esculpida. O casco fendido era 

disfarçado pelas botas de montaria, mas o volume do rabo em ponta, 

enrodilhado, às vezes revelava nos fundilhos das calças justas e presas ao 

meio das canelas. Se, em sua meiga infância, o pequeno Pedro – que era 

como se chamava o encabritado – já demonstrava um talento  para 

traquinadas digno de marmanjos com o dobro de sua idade, imagine-se o que 

não seria quando crescesse. (CASTRO, 2007: 13) 

 

 

Na obra, o príncipe, futuro Imperador do Brasil e Rei de Portugal, é caracterizado por 

seus traços malévolos, livre de regras e sempre a trapacear e a praticar as piores travessuras de 

um ser “endiabrado”. Além disso, as descrições da juventude de D. Pedro estão repletas de 

referências aos traços que, de acordo com a narrativa, se acentuariam no homem: presa fácil 

dos encantos femininos, aventureiro, impulsivo e descompromissado, de modo que “a 

depender dele, não apenas os dias do entrudo, mas os 365 do ano seriam dedicados a 

alvoroços” (CASTRO, 2007: 12). 

A figura histórica é descrita com traços caricaturais, ressaltando mais seu perfil livre e 

descompromissado com as obrigações advindas de sua posição política. A ênfase em traços 

negativos também ocorre com outros membros da Família Real Portuguesa. D. João, por 

exemplo, “era homem de lágrima fácil” (CASTRO, 2007: 27), glutão, e de “jeito clemente e 

pacificador” (CASTRO, 2007: 27); D. Carlota era malévola, infiel e tramava constantemente 

conseguir o reinado de Brasil e de Portugal, mesmo sendo necessário, para isso, atraiçoar o 

marido. 

Como a obra de Ruy Castro está presa a várias peripécias, tendo como centro ações 

rocambolescas, não sobra muito espaço para contornos mais problematizadores sobre a figura 

de D. Pedro, que é descrito com poucos traços, dando mais relevância às suas ações, como 

neste episódio em que o príncipe arma uma cilada para o padre Perereca: 

 
 

Pois o malévolo Pedro queria certificar-se de que os dejetos das bestas reais, 

recolhidos ainda frescos e cremosos na cavalariça do Paço, também iriam 

fazer o encanto e a delícia de padre Perereca. Ao raiar do sol naquele dia, 

encheu com eles um embornal e, dando preferência às galerias secundárias, 

para não ser denunciado pelo odor, levou o material para o gabinete do 

religioso. Com a ala vazia àquela hora, besuntou as duas maçanetas, da sala  

e da ante-sala, com uma colher de pau. Voltou para o corredor e se escondeu 

atrás de pilares para esperar a chegada do padre. Dali a pouco, viu surgir 

correndo pelo saguão escuro, com a batina ao léu, como se estivesse  

atrasado, um esbaforido Perereca. (CASTRO, 2007: 18) 
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Observamos que a narrativa dá ênfase aos traços pitorescos, muitos deles 

possivelmente advindos das fontes históricas da época em que viveu o governante. Essa 

imersão em fontes históricas do período em que as pessoas da Família Real Portuguesa 

viveram pode forjar uma visão presa ao contingente e às aparições momentâneas que a vista 

consegue enxergar, sem lançar mão de visões mais profundas que o distanciamento histórico 

pode proporcionar. Até mesmo porque os documentos históricos escritos durante a vinda da 

Família Real Portuguesa no Brasil, assim os que se debruçam sobre a vida das personagens 

histórias e toda a Corte nas primeiras décadas do século em solo brasileiro, tenderam ao 

caricatural, sem focar em análises de suas variadas e complexas facetas. 

Castro, provavelmente, prendeu-se, para construir as personagens de seu romance, a 

essas fontes da época, o que é ressaltado na dedicatória da obra literária: “Aos velhos 

alfarrabistas do Rio, que ajudaram os historiadores a conservar a memória da cidade” 

(CASTRO, 2007: s/p). Contudo, ao partir das fontes do século XIX sobre personagens 

históricas, com o propósito claro de retirar delas o essencial para dar vida a um romance 

ficcional, o autor priorizou aspectos relacionados a curiosidades da vida íntima de 

personagens célebres e episódios cômicos, restringindo, ou mesmo anulando, a complexidade 

do ser humano e do governante D. Pedro. 

Embora a literatura não tenha um compromisso com a veracidade histórica, é relevante 

analisar como a obra literária lida com a escolha e a representação das fontes históricas para 

compor as teias da narrativa. Assim, as representações construídas sobre a Família Real na 

obra literária lançam luzes para além do contexto histórico em que as mesmas foram 

produzidas, revelando as intenções e as ideologias, conscientes ou não, manifestadas de forma 

latente na obra literária. 

Em Era no tempo do rei, as ações são encadeadas de forma rápida e com tom 

cômico e aventureiro, sendo um “prato cheio” para o leitor que espera encontrar emoção e 

agilidade na leitura de um livro de entretenimento. Assim, quando a obra envereda por  

campos mais densos, como o da alegoria, a própria estrutura composicional do romance não 

sustenta maiores  fôlegos.  Isso  se dá,  principalmente, quando  a história  narra  a relação   de 

amizade entre os dois jovens, D. Pedro e Leonardinho, e suas personalidades espelhadas, 

como uma projeção do processo identitário do próprio Brasil, o que fica claro no desfecho da 

obra: “Ninguém tomou Leonardo como príncipe. Mas Pedro estava a caráter, como estaria 

pela vida afora, em seu papel de azougue, xucro e irresistível, grosso e fino, puro e depravado, 

que nem o Brasil” (CASTRO, 2007: 243). 

Nesse sentido, ao representar D. Pedro I, nos moldes como fez o autor, pode-se 
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incorrer em três perigos. Primeiro, o de reproduzir os já por demais difundidos e banalizados 

discursos caricaturescos de membros da Família Real – que a historiografia mais recente tem 

se dedicado a desconstruir – e, segundo, abordar de forma simplista a trajetória de 

personalidades políticas, históricas e, sobretudo, humanas, cujas histórias de vida são repletas 

de contradições, percalços e peculiaridades específicas de um tempo. Por fim, e talvez o 

aspecto mais grave, o de ligar alegoricamente as características dos dois jovens, descritos no 

romance como pândegos e trapaceiros – “Cantaram com os foliões, dançaram com os 

mascarados, roubaram beijos às raparigas e, pelas horas seguintes, um foi o outro, pelo menos 

em roupas e pensamento” (CASTRO, 2007: 243) – aos traços identitários da formação do 

povo brasileiro. 

 

Alguns apontamentos sobre a história e a vida de D. Pedro I. 

 

 

Therezinha Barbieri, em Ficção impura: prosa brasileira dos anos 70, 80 e 90, 

considera que uma marca do romance brasileiro contemporâneo é a “ficcionalização do 

abundantemente documentado” (BARBIERI, 2003: 89). Os escritores fazem uma densa 

pesquisa histórica para reconstruir, a partir da fusão do documento com a imaginação, as  

cenas de um tempo passado, cobrindo as lacunas “deixadas pela investigação histórica” 

(BARBIERI, 2003: 89). Um exemplo dessa tendência seria o romance Boca do Inferno, de 

Ana Miranda, em que a autora fez um estudo árduo e longo para compreender as fontes 

históricas existentes sobre Gregório de Matos. O romance de Castro faz essa volta  

mencionada pela estudiosa, mas é provável que não tenha havido uma pesquisa mais ampla 

sobre os estudos que reveem a construção historicamente datada que recebeu D. Pedro no 

período em que viveu. A representação literária sobre o príncipe, no romance estudado, reitera 

a visão do senso comum, sem uma problematização mais profunda sobre os desvãos que a 

historiografia deixou. 

Na tentativa de mostrar o tratamento simplista que a caracterização das personagens 

recebeu no romance, buscaremos retomar como a historiografia reviu ao longo do tempo as 

visões apresentadas pelas fontes históricas acerca de alguns membros da Família Real 

Portuguesa. O contexto histórico descrito no romance é o de uma Europa tomada pelas ideias 

iluministas e das transformações ocasionadas pela Revolução Francesa. Portugal, porém, 

comprimia-se entre práticas políticas e costumes religiosos ainda fortemente vinculados ao 

Antigo Regime, resistentes à onda liberal que irradiava da França os sinais de que os tempos 

eram outros. D. Maria I, primeira mulher a governar Portugal, aquele minúsculo e outrora 
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importantíssimo país, era filha do seu tempo, assumiu o trono em 1777, após a morte do seu 

pai, D. José I. 

D. Maria I governou com mãos de ferro o seu reino, fora capaz de afastar do poder o já 

consolidado 1º Ministro, o Marques de Pombal, pois as ideias iluministas deste incomodavam 

por demais a uma Rainha muito religiosa e apegada aos valores de um tempo em que os reis 

eram quase divinos. Contudo, esta mesma personagem tem sido sempre retratada como 

“Maria, a louca”, até mesmo pelos pensamentos à frente de seu tempo, considerados, com 

contexto do século XIX, inapropriados para as mulheres. Na obra de Castro, D. Maria é 

representada de modo a reiterar os chavões que circularam no imaginário social ao longo do 

tempo. Ela é chamada de “demente” repetidas vezes, ou seja, a narrativa apresenta a tendência 

de reproduzir um único olhar sobre a Rainha e toda a sua Família, pautado muito certamente 

em fontes de uma época em que a monarca já apresentava sinais avançados da doença que 

marcou o fim dos seus dias. 

A desconstrução de um regime de governo, assim como das personagens que o 

representam, são muito comuns na história. No Brasil, após a Proclamação da República 

(1889), um amplo projeto foi posto em prática pelos adeptos da República no sentido de 

“desmontar” a memória da Monarquia, assim como os membros da Família Real Portuguesa e 

Imperial do Brasil, a fim de assim legitimar o novo Regime. A explicação para ações deste 

tipo reside no fato de que “a mídia republicana pós-1889 tinha que, por qualquer meio, 

desmontar a história pregressa; vale dizer, desconfiar ou votar ao esquecimento tudo quanto  

se relacionasse com o regime anterior” (SILVA, 2000: 18). 

Ainda neste sentido, Paulo Napoleão Nogueira da Silva aponta que as ações de 

“desmonte” da história da Monarquia e de seus representantes diretos permanece firme e 

atuante no século XX, como um ato “tão pertinaz e insidioso quanto ridículo em face da 

história” (SILVA, 2000: 18). A continuidade dessa ideia de denegrir a Família Real 

Portuguesa foi observada por uma importante emissora de televisão brasileira, que 

lançou uma série pretendidamente sobre “História do Brasil”, na qual, no 

capítulo relativo a D. Pedro I, todos os aspectos são veiculados em sentido 

crítico negativo, de maneira distorcida, indiferentes à realidade, e contando 

com o desconhecimento dos telespectadores, no aludido intuito preconcebido 

de denegrir, desconfirmar, desmontar; inclusive, veiculando conclusões 

intencionalmente errôneas (SILVA, 2000: 19). 

 

 

Apesar de a literatura frequentemente cumprir o papel de aprofundar o olhar sobre o 

tempo passado, Era no tempo do rei reitera sem criticidade esse projeto de “desmonte” de um 

importante período da História do Brasil, principalmente ao reforçar visões cristalizadas no 
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senso comum sobre as personagens históricas representadas. 

Segundo Maurice Halbwachs, a memória individual não se encontra isolada, visto que 

as ações de um personagem histórico extrapolam o âmbito individual. A história vivida pelo 

governante, ou seja, “sua memória pessoal, não se apresenta à parte da memória histórica, 

tampouco dos acontecimentos nacionais” (HALBWACHS, 1990: 60). Assim, quando as 

lembranças, vagas e frágeis de um homem como D. Pedro I, que constituem a memória 

individual, se “completam com a realidade histórica de uma determinada época, o fato cessa 

de se confundir com uma impressão pessoal, se torna também social, e só neste momento 

entramos em contato com a História” (HALBWACHS, 1990: 61). 

A união complexa do indivíduo com o âmbito coletivo engendra várias visões sobre 

como essa junção foi construída, daí tantas retomadas históricas para se compreender de 

forma mais profunda o homem e o governante D. Pedro. Para o alemão Carl Seidler, citado 

por José Honório Rodrigues, era D. Pedro um homem bonito, ativo e enérgico, inteligente e 

criterioso, bravo e destemido, “parido sem medo sem medo viveu” (RODRIGUES, s/d: 6-7). 

Era ainda, segundo Rodrigues, emotivo, impulsivo, varonil. Para Varnhagem, D. Pedro  era 

um homem “dotado de talento natural, era pouco instruído, volúvel e um tanto vaidoso, mas 

bastante franco, generoso, liberal e ativo” (VARNHAGEM, 1981: 75). 

Francisco Adolfo de Varnhagen (1816-1878) escreve ainda no século XIX, é 

considerado o Heródoto brasileiro, e tem a sua produção atrelada ao projeto de formação da 

nação, além de compor o grupo que escritores, literatos, artistas e viajantes que escrevem sob 

a chancela do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (IHGB), criado em 1838, sete anos 

após a Abdicação de D. Pedro I e o seu retorno a Portugal. José Carlos Reis o considera o 

“fundador da história do Brasil” (REIS, 2006, p. 23), escreveu a sua História Geral do Brasil 

nos anos de 1850 sob forte influência do “pensamento brasileiro dominante durante o século 

XIX” (REIS, 2006, p. 33). Assim, diante de um olhar português sobre o Brasil, escreveu sobre 

a Família Real e contribui com o projeto monárquico formador do Brasil, e, apesar disso, 

nãodeixou de assinalar no temperamento de D. Pedro traços de uma personalidade repleta de 

contradições. 

José Honório Rodrigues não o isentou também de uma certa “fraqueza, teimosia, 

impetuosidade, vacilação, desconfiança, incontenção”, que tão presentes se fazem no final do 

seu governo. Otávio Tarquínio de Sousa, um dos seus primeiros biógrafos, afirma que “Um 

liberal de ideias sempre o fora” (SOUSA, 1957: 904), o que tão bem o demonstrou em 

Portugal quando lutou pelo trono de sua filha, D. Maria da Glória. Da dúbia personalidade  de 

D. Pedro, Alfredo Valadão ressaltou o homem “ambicioso de glória, inteligente, mas inculto e 
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de gênio impulsivo, tanto de um ímpeto defenderia a liberdade como de outro a sufocaria” 

(VALADÃO, 1973: 157-251). 

A continuidade de estudos produzidos até hoje sobre a personalidade do príncipe é a 

prova da incapacidade da historiografia de se compreender por completo uma personalidade e 

um governo tão complexos. Ou seja, os documentos históricos têm retomado constantemente 

esta personalidade histórica para tentar preencher tantas fendas deixadas para trás, apesar dos 

inúmeros estudos. Em D. Pedro. A história não contada. O homem revelado por cartas e 

documentos inéditos, publicado em 2015, Paulo Rezzutti – membro da equipe 

multidisciplinar, coordenada pela arqueóloga Valdirene do Carmo Ambiel, que realizou o 

trabalho de exumação dos corpos de D. Pedro I e de suas duas esposas em 2012 – associa a 

epilepsia, doença familiar da qual também D. Pedro foi vítima, ao caráter impulsivo do 

menino Pedro e também do Imperador e Rei
177

. Rezutti considera que 

 

 
A epilepsia poderia ter sido a responsável direta pela agitação que sempre 

caracterizou d. Pedro, bem como por sua impulsividade e, até mesmo, sua 

hipersexualidade. Também seria possível creditar à doença a “questionada 

sanidade mental” do príncipe, que, como explicam os médicos, o conduziria 

a “paixão, excesso, fantasia, sonho, e transgressões de um senhor às normas 

estabelecidas”. Outros aspectos comportamentais de d. Pedro, como a 

desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, também seriam indício de 

transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), presente em 

até 23,5% dos casos de epiléticos (REZZUTTI, 2015: 91). 

 

 

A partir destas considerações é impossível não associar os traços tantas vezes 

enaltecidos, negativamente, por biógrafos, estudiosos e escritores em geral, da   personalidade 

D. Pedro aos dados comportamentais associados à doença que sofria e ao meio sociopolítico 

no qual viveu. A indisciplina e a indisposição para qualquer tipo de educação formal são 

tomadas, geralmente, como sinônimos de ausência de formação. No entanto, Rezzutti  

descreve que, apesar da indisciplina do Príncipe, duas horas de educação formal eram-lhe 

ministradas logo após a chegada ao Rio de Janeiro, pelos seus primeiros preceptores, João 

Rademaker e frei Arrábida. Além disso, o menino apresentava desde cedo gosto pelas artes 

manuais, a música, a poesia e o desenho; além de ter sido introduzido por Rademaker nos 
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estudos de latim, francês e inglês; aprendeu também equitação e era exímio adestrador de 

cavalos, arte que o fascinava, pois era obcecado pela velocidade e as aventuras dela advinda. 

Ainda sobre a educação do Príncipe, sua rápida percepção ficou ilustrada nos instantes 

de intercâmbio pessoal com os estrangeiros, indicando sua firmeza de temperamento e 

moderação (RODRIGUES, s/d: 8). A pouca educação formal que recebeu (os biógrafos e 

escritores insistem em ressaltar que ele jamais aceitou de bom grado a instrução acadêmica) 

não lhe tirou a sagacidade natural e o bom senso, que utilizou nos momentos necessários. 

Trocava rapidamente o caderno e a caneta pela corda e o cabrestante, pois lhe era familiar o 

trato com os cavalos (MACAULAY, 1993: 35). O preceptor Rademaker conseguiu, porém, 

incutir-lhe noções de matemática, lógica, história, geografia e economia política 

(MACAULAY, 1993: 49), além do latim, francês e de um rudimentar inglês. Mas, apesar dos 

vários estudos realizados ao longo do tempo e que tiveram o intuito de lançar luzes sobre D. 

Pedro, há um imaginário cristalizado sobre ele, que é lembrado frequentemente pela 

impulsividade, indisciplina, hipersexualidade, impetuosidade, visão presente também na obra 

de Ruy Castro. 

A intenção aqui não é acusar o romance pelas escolhas formais e conteudísticas do 

escritor, que tem total liberdade criativa. Mas não deixa de ser um exercício de crítica apontar 

como essas escolhas não levaram em conta uma pesquisa mais densa sobre os documentos 

existentes sobre a Família Real, optando, como já foi apontado inúmeras vezes, pela 

reprodução da visão burlesca que circula no imaginário social. Além disso, a forma  

romanesca também é convencional, sem a incorporação de procedimentos próprios da 

modernidade, como a “desrealização”, segundo a terminologia de Anatol Rosenfeld. Mesmo a 

intertextualidade com Memórias de um Sargento de Milícias não apresenta tensão, visto que é 

uma retomada que se dá mais nos estratos mais superficiais da narrativa, como dados sobre as 

personagens, descrição do espaço e dos costumes da época. O final é fechado, com a  

resolução dos problemas e desfecho feliz. Há, ainda, um epílogo que esclarece o futuro das 

personagens, como Leonardinho, D. Pedro, Major Vidigal. Assim, a retomada da obra de 

Almeida se dá de forma fiel, com a inserção de algumas informações que preenchem as 

lacunas deixadas pela obra romântica, como a maneira como Maria das Hortaliças traía o pai 

de Leonardinho com vários homens, minúcias sobre a profissão de barbeiro do padrinho de 

Leonardinho. Esse preenchimento de lacunas pela narrativa ficcional deixa um incômodo no 

leitor que gosta de ter espaço de autonomia para imaginar os espaços de indeterminação 

deixados pela literatura. Deste modo, a obra não apresenta uma visão problematizadora sobre 

os fatos narrados, assim como não instaura a insegurança do leitor diante da representação. 
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Castro afirmou, em entrevista a Anabela Mota Ribeiro, que se debruçou sobre várias 

fontes históricas para compor o romance: 

 

 
 

Passei quase um ano lendo sobre a chegada da corte, material que contava 

detalhes  da corte portuguesa  no século XVIII, livros  produzidos  no século 

XIX. Estudei o rei D. João IV e os vários personagens do livro. O ambiente 

dos palácios: não descansei enquanto não tive descrições acuradas. Estive no 

Palácio de Queluz. 

 

 

Apesar dessa acurada pesquisa, a narrativa, como apontado anteriormente, não revela 

uma tentativa de problematizar as fontes históricas usadas. Do ponto de vista literário, o 

romance não apresenta uma tensão na forma romanesca, muito marcada pela ação, pelo 

descritivismo e pela configuração de personagens que não revelam a complexidade humana. 

Nesse sentido, a despeito de ser uma ótima obra para entretenimento, objetivo cumprido com 

louvor, diga-se de passagem, o romance destoa, em certos níveis (como o do modo como a 

junção história/literatura é realizada), da narrativa literária contemporânea. 
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Resumo: A Normandia, ducado criado pelo rei franco Carlos, o simples no século X para 

acabar com as frequentes invasões nórdicas, se mostra rapidamente como uma região muito 

importante nos próximos séculos considerando transformações políticas, sociais e culturais. 

Em 1066 o até então duque normando Guilherme, conquista a Inglaterra, suas pretensões 

surgiram de seu longínquo parentesco com o até então rei Eduardo e algumas promessas 

decorrentes da falta de um herdeiro legítimo ao trono, mas Guilherme afirma seu direito  

depois de vencer a Batalha de Hastings, contra Harold que era a aposta anglo-saxã. A 

conquista vai determinar uma série de impactos posteriores, o monge Guilherme de 

Malmesbury dedica parte de sua obra Chronicle of the Kings of England concluída em 1128, 

a conquista, o governo de Guilherme e a maneira como a dinastia normanda modificou o 

trono inglês. O trabalho se propõe a demonstrar os perfis e argumentos construídos por 

Guilherme de Malmesbury em sua crônica e a força que esse tipo de discurso teve na Idade 

Média, assim como o contexto que a motivou, o século XII que apresenta problemas em 
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relação à sucessão do trono depois da morte do único filho legítimo de Henrique II, filho de 

Guilherme. 

 

Palavras chaves: Guilherme, o Conquistador, normandos, crônica. 

 

A Normandia, ducado criado em 911, pelo tratado de Saint Clair sur Epte, firmado 

entre Carlos, o simples, rei dos francos e Rollo, uma das principais lideranças nórdicas, tinha 

como principal objetivo conter as invasões nórdicas, já que se tornavam cada vez mais 

frequentes e destrutivas. Muitas tradições nórdicas foram trazidas com essa ocupação, mas a 

localização da região, assim como o contato direto com a organização política franca, fez com 

que o ducado se estruturasse aos moldes francos, utilizando a administração, a língua e ainda  

a religião, convertendo-se ao cristianismo. Os normandos empregam grande esforço para se 

consolidar na região, e demonstrar que fazem parte do projeto franco cristão. Mesmo assim, a 

Normandia se monstra uma região autônoma, que toma decisões sem consulta e por isso 

muitas vezes se desentendeu com o governo franco e se aliou a outras forças políticas. Cada 

vez mais o ducado ganhará uma posição de destaque no cenário medieval. (FERRARESE. 

2015: 10)  

A Normandia e a Inglaterra mantêm uma relação considerável, que se tornará mais 

estreita ao passar do tempo e culmina no casamento de Emma, filha de Ricardo I duque da 

Normandia, como Etelredo II rei da Inglaterra, esta que se configurava como um reino anglo- 

saxão com uma monarquia consolidada e organizada desde Alfredo, o Grande que 

empreendeu uma grande ofensiva as invasões nórdicas no século IX. Emma e Etelredo II 

tiveram alguns filhos, entre eles Eduardo. No início do século XI os dinamarqueses invadiram 

a Inglaterra, depois de algumas tentativas derrotam o Rei Etelredo II e seu filho Edmundo. 

Canuto, que liderou a expedição vitoriosa, se tornará rei da Dinamarca e da Inglaterra, e se 

casa com Emma da Normandia, viúva de Etelredo II, os filhos de Emma e Etelredo II 

sobreviventes se refugiam na Normandia. Hardacanuto foi fruto da relação entre Emma e 

Canuto, mas não sucedeu diretamente seu pai no trono, pois um de seus filhos bastardos 

Haroldo I, tomou-lhe essa posição, Hardacanuto tenta reaver a herança, mas Haroldo I morre 

antes disso, deixando o trono para o filho legítimo. (ABBOT, 2009: 125). Em 1042 

Hardacanuto morre sem deixar herdeiros, e a tentativa de seu pai de estabelecer uma dinastia 

na Inglaterra fracassa. (FERARRESE. 2015: 16). É quando o conselho Witenagemot, muito 

importante nos encaminhamentos políticos do reino, decide retomar a antiga linhagem 

aproveitando a oportunidade de expulsar os dinamarqueses do trono. Eduardo, filho de 

Etelredo II, é convocado a assumir sua posição de direito, ele é coroado para demonstrar e 
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restabelecer o controle anglo-saxão em 1043. 

Mesmo sendo Eduardo, o Confessor, herdeiro legítimo do trono, a invasão 

dinamarquesa o obrigou a viver fora da Inglaterra praticamente sua vida inteira,  

permanecendo com o duque Roberto I até 1041 quando Hardacanuto o convida a retornar. 

Essa situação gera um desconforto em relação à posse de Eduardo, que ficará marcado como 

estrangeiro e por isso terá grandes dificuldades em afirmar seu reinado. Um dos maiores 

exemplos dessa conjuntura são as desavenças entre o rei e Haroldo Godwinson, figura que 

ganha destaque no cenário político em detrimento a fraqueza do rei, ele acusa a tendência do 

rei Eduardo em se aproximar dos normandos, repressão que se fundamentava no fato de 

Eduardo ter trazido para sua corte vários nobres normandos. 

Enquanto isso na Normandia depois da morte de Ricardo II, Ricardo III assume pouco 

tempo, morrendo misteriosamente. Roberto I assumiu o ducado em 1027, com o apoio do rei 

franco Henrique I, que o ajuda a subjugar seus irmãos. Roberto decide executar uma 

peregrinação à Jerusalém, e enquanto estivesse fora queria que Guilherme tomasse seu lugar, 

seu filho bastardo com Harlete nascido por volta de 1028. Deixando-o sobre os cuidados de 

Alan da Bretanha. Roberto não retorna à Normandia, morrendo em 1035. Guilherme, apesar 

de ter aval de seu pai vai enfrentar uma forte oposição, mesmo que Henrique I o apoiasse, 

parte da nobreza local não o aceitou, considerando que a sua ilegitimidade já gerava 

contradição, ele ainda era muito jovem. Aos dezesseis anos Henrique I o tornou cavaleiro. A 

disputa pelo poder só cresceu durante esses anos, sendo o principal episódio a rebelião 

liderada por Guy da Borgonha, que conspirou para assassinar Guilherme e gerou uma 

desavença que se tornou guerra, a qual Guilherme saiu vitorioso. (ABBOTT. 2009: 73). 

Guilherme ainda lidará com muitas contestações ao seu poder, vindo de dentro da Normandia, 

mas também de fora, como o próprio Henrique I, que começou a temer perder seu controle do 

ducado depois que Guilherme consolidou seu poder e começou a expandir o território 

normando, com a conquista do condado do Maine, por exemplo. Guilherme, assim como o 

ducado normando demonstram a partir desses acontecimentos, que a região contava com uma 

autonomia de decisões, sendo que a conquista não parte de uma insubordinação à 

administração franca, considerando que essa era uma prática constante que foi se  

fortalecendo. O que também vale para o expansionismo, que começa perto das fronteiras, 

contando alianças como o casamento, Guilherme se uniu à Matilde, filha de Balduíno de 

Flandres, o que ajuda a erguer sua posição. (COSTA, 2009: 13) 

Guilherme afirmou sua ocupação como duque, expandiu e organizou a administração 

normanda ganhando uma larga experiência, não só como governante, mas como guerreiro.  
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Um episódio emblemático é quando Haroldo vai à Normandia, ainda durante o reinado de 

Eduardo. (ABBOT, 2009: 145-146). Haroldo se perde em uma tempestade, e acaba se 

tornando prisioneiro de um dos vassalos de Guilherme. O duque normando exige que ele seja 

libertado. Haroldo fica algum tempo na corte do duque normando. Guilherme expõe à  

Haroldo suas pretensões de reivindicar o trono inglês, já que o rei Eduardo, mesmo casado 

com Edite nunca teve nenhum filho legítimo. Guilherme sabendo que Haroldo seria a escolha 

lógica de sucessão do trono anglo-saxão, pede à Haroldo um juramento, que garantiria suas 

pretensões. Fontes normandas afirmam que Eduardo teria também jurado o trono à  

Guilherme, mas a promessa torna várias questões problemáticas, para Deacon (2015: 3) 

Eduardo prometeu mais de uma vez o trono à outras autoridades, quando os acordos políticos 

se tornavam complicados, ou seja, este não pode ser considerado um motivo legal o suficiente 

para tornar a reivindicação de Guilherme sua posterior conquista um direito. 

Haroldo consente à reivindicação de Guilherme, escondendo suas próprias intenções 

(ABBOTT,  2009:  149),  para  muitos  cronistas,  considerando   entre  eles  Guilherme      de 

Malmesbury, monge beneditino autor da fonte analisada, Chronicle of the Kings of England, 

Haroldo cometeu um pecado ao deixar Guilherme imaginar que ele o ajudaria em sua 

legitimação no trono, o falso testemunho, e, graças a seu erro, ele e os anglo-saxões pagaram  

o preço. Podemos ver nesse discurso cronístico uma estrutura que é comum ao projeto 

pedagógico que ele cumpre em seu contexto, o providencialismo é uma característica própria 

da história cristã que tem um lugar essencial medievalidade. Deus cria e organiza a história 

(SANCHÉZ, 1994: 112) sendo que o herói cristão é visto como instrumento da ação divina,  

ou seja, Guilherme venceu e conquistou o trono incumbido da tarefa de reformar a moral 

cristã dos ingleses. 

 
Por outro lado, la concepción de que la Historia obedece a um plan 
determinado por Dios origina la eleminación de todo carácter de 
indeterminación e irracionalidade en la Historia. El processo histórico deja de 
ser un mecanismo ciego y fatal, y passa a ser visto como una realidad lógica y 
coehrente, plenamente ajustada al esquema trazado en la mente divina.

179
 

 
Depois que Eduardo morre em 1066, Haroldo é escolhido como novo rei, sancionado 

pelo conselho de nobres, Witenagemot ou Witan, uma assembleia que concede legitimidade  

às decisões políticas, já que a monarquia ainda não havia tomado caráter absolutamente 
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hereditário. Alguns quesitos importantes para que uma pessoa se tornasse rei eram; sangue 

real, nomeação pelo rei anterior, a eleição do Witan e a habilidade para defender o reino, por 

isso Haroldo, que não era parente de Eduardo, foi designado para assumir sua posição. 

(ALBUQUERQUE, 2014: 7). O conselho preferiu coroar Haroldo ao invés de um estrangeiro 

normando. Como Eduardo, o Confessor morreu sem herdeiros, deixando como sua marca um 

reinado fraco, seu trono será cobiçado não apenas por Guilherme da Normandia, mas também 

por Haroldo III da Noruega que volta seus olhos à Inglaterra utilizando um antigo acordo  

entre Magno e Hardacanuto, alegando sua reivindicação. Haroldo II agora rei da Inglaterra, 

mobiliza suas forças para combater a invasão de Haroldo III que suplanta as forças anglo- 

saxãs na Batalha Fullford, mas Haroldo II consegue expulsá-lo depois da Batalha de Stamford 

Brigde. Em seguida Haroldo II é informado da invasão de Guilherme, e tem que movimentar 

sua tropa ao seu encontro. 

 

Todavia, Harold já havia combatido os escandinavos com suas tropas ao 

norte, em  Fullford  e  Stamfornd  Bridge  e,  ao  tomar  ciência  da  notícia  de     

que Guilherme desembarcara com suas tropas ao sul, deslocou-se com seus 

exércitos cerca de 400quilômetros em menos de vinte dias.
180

 

 
Haroldo e Guilherme se enfrentam na batalha de Hastings e do confronto armado, Haroldo II 

acaba morto, assim como seus parentes e parte da nobreza anglo-saxã. Guilherme efetivou em 

1066 a conquista normanda da Inglaterra derrotando Haroldo e se tornando rei do trono que 

era até então anglo-saxão. Guilherme não tinha uma reivindicação suplantada pela legalidade 

ligada à tradição anglo-saxã, mas sim o direito de conquista, portanto, a conquista segue com 

um tom de invasão. (DEACON, 2015: 01). Guilherme que antes era conhecido como o 

Bastardo, passa a ser visto e construído como o Conquistador. Importante considerar que a 

cristandade de maneira geral apoiará esse movimento, o Papa Alexandre II declara Haroldo 

um usurpador e envia à Guilherme a bandeira garantindo que fique claro à outras regiões sua 

posição. O maior interesse do Papa, e assim representando a cristandade, era garantir sua 

influência sobre as ilhas. 

 
Deveras, anteriormente os reis anglo-saxões se distanciaram das políticas 
continentais, opondo-se a invasões estrangeiras e mantendo sua autonomia em 
relação aos outros reinados. A antiga unificação executada pelo Império 
Carolíngio não havia se estendido à Inglaterra, a tradição germânica e a 
influência viking de pequenos senhores da guerra se mantiveram, e mesmo a 
Igreja de Roma preocupada com a unidade cristã tinha dificuldades em manter 
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seu poder sobre os bispos e sacerdotes ordenados naquela região. Com a 
ocupação normanda, essas características se alteravam: uma nova ordem 

política se estabelece no reino inglês, já que, como Guilherme afirmava ter 
herdado a totalidade da Inglaterra de seu parente Eduardo, em última instância 
todos os prados, montanhas, florestas, enfim toda a terra pertencia unicamente 
a ele.

181
 

 
Guilherme vai ter que efetivar sua legitimidade, sua presença vai inevitavelmente gerar 

rebeliões, a mais expressiva foi na região norte, que tem uma longa tradição de independência 

(CHIBNALL, 1986: 9). Nesse primeiro momento seu direito parte da força das armas, mas 

logo em seguida houve um imenso esforço para criar um discurso que estabelecesse 

Guilherme no trono, várias fontes são exemplo disso, e não apenas escritas, a própria 

Tapeçaria de Bayeux, que consiste em um bordado com mais de setenta metros retrata várias 

fases da conquista normanda. 

 

Seu climax é a representação da Batalha de Hastings de 1066, vista pelos 
olhos normandos, exaltando os guerreiros à serviço de Guilherme enquanto 
derrotam o usurpador e perjuro Haroldo. Em um estilo descritivo contínuo e 
com poucas interrupções, escrita em latim simples, a Tapeçaria permitia a 
qualquer pessoa que estudara essa língua explicar a narração para outros, sem 
qualquer dificuldade, demonstrando sua utilização como forma de propagação 
da vitória retratada.

182
 

 
Guilherme articulou seu poder, destituindo a nobreza anglo-saxã e substituindo por 

normandos, utilizou e melhorou a estrutura que encontrou, pois, a ambição de manter a 

Inglaterra e a Normandia forçaram o desenvolvimento das instituições inglesas, o que tornou  

a monarquia ainda mais centralizada. (MATTHEW, 1996: 99). Uma das medidas tomadas por 

Guilherme para efetivar sua dominação, foi a elaboração do Domesday book finalizado em 

1086, hoje uma preciosa fonte para compreensão do contexto inglês logo após a conquista, 

pois foi o resultado do levantamento de informações, que visava auxiliar o novo rei a 

administrar o território. 

 
Domesday Book makes it possible for us put twenty years of social and 
economic development in England under the microscope, in a way not  
possible elsewhere in Europe at the time or in England for many years 
afterwards. The period was one od adjustment after disruption of conquest and 
the devastation of some regions subjected to the ravaging of armies and the 
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suppression of rebellion.
183

 

 
Muito da administração, cultura e até mesmo a língua foi transplantada para a 

Inglaterra. O francês vai se tornar condição para participar da alta aristocracia, gerando uma 

situação que só irá se alargar depois da conquista, com a coexistência de duas línguas que são 

sinônimos de lugar social, já que o inglês vai ter um caráter bem mais popular. (OLIVEIRA, 

2010: 03). 

O discurso cronístico produzido logo após a conquista já salientava os perfis que  

foram traçados e seriam reforçados, a obra de Guilherme de Malmesbury, Chronicle of the 

Kings of England, mesmo escrita sessenta anos depois da batalha de Hastings, no ano de  

1128, quando o reinado de Guilherme, o Conquistador não estava só consolidado, mas já 

havia acabado, pois Guilherme morre no ano de 1087, seu discurso continua reafirmando a 

posição de Guilherme como se tivesse o direito de invadir a Inglaterra, cumprindo a missão 

enviada por Deus, já que a religião estava flexibilizada demais. 

 

Netherless, in process of time, the desire of literature and religion have 
decayed, for several years before the arrival of the Norman. The clergy, 
contented with a very slight degree of learnin, could scarcely stammer out the 

words of the sacraments; and a person who understood grammar, was na 
object of wonder and astonishment. The monks moncked the rule of their  
order by fine vestments and the use of every kind of food. The nobility, given 
up to luxury and wantonness, went not to church in the morning after the 
manner christians, but merely, in a careless manner, heard matins and masses 
from a hurrying priest in their chambers, amid the blandishments of their 
wives.

184
 

 
Já Haroldo é tido como um pecador perjúrio que mereceu o final que teve por ocupar a  

posição de usurpador. Antes de morrer Guilherme garante que sua conquista perduraria a 

partir de uma dinastia que ele próprio inaugurou, ele designa como herança a Normandia, a 

seu filho mais velho, Roberto, o qual sempre teve uma relação muito conturbada com seu pai, 

e tentou conspirar contra ele várias vezes, não à toa que herdou o ducado e não o reino 

(ABBOT, 2009: 244). A Inglaterra foi herdada pelo segundo filho, Guilherme II, o Ruivo, e  

as animosidades entre o novo rei inglês e seu irmão Roberto não tardaram a aparecer. 

Guilherme II acaba morto em uma caçada em 1100, seu reinado curto fica marcado pela 

impopularidade. Roberto, aproveita a conjuntura para reivindicar o trono, mas seu irmão 
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Henrique I já tomava seu posto de rei, depois da ajuda que prestou a seu irmão Guilherme II 

em combater Roberto. Roberto e Henrique disputam a herança de seu pai, e se invadem 

mutuamente, até Henrique prender Roberto na Normandia e obrigá-lo a abdicar. 

Henrique I utiliza suas articulações políticas para tornar-se uma figura forte, o que nos 

interessa particularmente de seu reinado considerando a fonte escrita por Guilherme de 

Malmesbury, é a crise dinástica que segue sua morte. Henrique teve diversos filhos bastardos, 

sendo um deles Roberto de Gloucester, que desempenha um papel essencial ao lado de sua 

irmã Matilde, assim como é o patrocinador da obra analisada. Depois de tantas dificuldades 

relacionadas à herança da Inglaterra tanto como da Normandia, Henrique teve apenas um  

filho legítimo com Edite da Escócia, Guilherme de Adelino, que deveria sucedê-lo, mas este 

morre antes do pai em um naufrágio. (CHIBNALL. 1994:78) Henrique faz diversas tentavas 

de ter um novo herdeiro, mas isso não acontece. Então propõe que sua filha Matilde, seja 

considerada para a ascensão ao trono, decisão ousada considerando a posição das mulheres no 

século XII. 

Um personagem que ganha força no reinado de Henrique I é seu sobrinho Estevão de 

Blois, quando este percebe a inauguração de uma possível crise dinástica, se proclama como 

reivindicante do trono. (CHIBNALL. 1994: 88) Quando Henrique I morre, sem herdeiros 

legítimos, um período de disputa se inaugura. Matilde apoiada militarmente por seu irmão 

Roberto de Gloucester empreende várias investidas sobre o território inglês, recebidos com 

contra-ataques de Estevão, que vai cada vez mais se afirmar no trono, mesmo assim nenhum 

dos dois teve grandes conquistas nos primeiros anos. Matilde tinha sido casada com Henrique 

V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, eles não tiveram filhos, e depois de sua 

morte, ela retorna e se casa com Godofredo V de Anjou. O condado de Anjou desempenhará 

um papel importante na disputa, pois enquanto Matilde tentava conquistar o trono, seu marido 

se impõe na Normandia. Em suma, Matilde não alcançará a posição que desejava, depois de 

muito tempo seu o filho mais velho com Godofredo se envolve e toma a frente da guerra 

contra Estevão. Estevão tenta tornar seu filho legítimo da dinastia do trono, o que acaba em 

fracasso, já que Henrique Plantageneta, filho de Matilde reivindica sua posição, baseado 

principalmente na continuação de sua linhagem, associado à impopularidade do reinado de 

Estevão, depois que a situação se tornou um caos por conta da guerra. (CHIBNAL.  

1994:100). Em 1153 começam as negociações e a partir do Tratado de Wallingford, Estevão 

reconhece Henrique como seu herdeiro, e este se torna o primeiro Plantageneta no trono 

inglês. 

Todo esse contexto é motivador da obra de Guilherme de Malmesbury, escrita antes  
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do início da guerra. Cumpre um papel fundamental, motivada por uma situação que já em 

1028 era possível notar que só tendia a se agravar. Guilherme que nasceu no final do século 

XI, educado na abadia de Malmesbury foi um monge beneditino que escreveu várias obras. A 

obra trabalhada em específico é Chronicle of the Kings of England consideravelmente  

extensa, porque inicia com a recuperação da história anglo-saxônica, até o reinado de Estevão. 

Para Guilherme de Malmesbury ainda há uma grande importância que a conquista de 

Guilherme em 1066 não seja vista como ruptura, mas sim como continuidade, tanto que sua 

obra sintetiza os dois períodos como parte da mesma história. A parte analisada é referente à 

Conquista normanda, que começa no Livro III, no qual Guilherme de Malmesbury reafirma o 

discurso cronístico que já havia sido escrito anteriormente, utilizando a proposta pedagógica 

que este tem. Guilherme de Malmesbury é autor de várias obras sobre esse período, como por 

exemplo, Gesta regum Anglorum, Gesta pontificum Anglorum, e Historia Novella, muito 

ricas para o trabalho historiográfico, com seu estilo característico foi muito importante em seu 

próprio tempo. 

 
His style and approach, especially the exercises in ‘source criticism’, the 
carefully crafted and nuanced portrayal of individual characters, and a desire  
to revive classical standards of Latin, have endeared him to modern historians, 
while the range and depth of his coverage led to Malmesbury’s historical 
works being among the most widely copied of the twelfth and thirteenth 
centuries

185
 

 
Como pessoa do século XII, Guilherme de Malmesbury imprimiu suas expectativas 

sobre a história que escreveu. Seu pai era normando e sua mãe inglesa, e isso lhe permite 

pensar as duas perspectivas (WOOLEY, 2013: 2), o que demonstra seu imenso interesse e 

respeito pela história anglo-saxã. Em suas obras, incluindo a analisada no presente trabalho, 

Chronicle of the Kings of England, o autor se esforça em propor uma identidade única para 

essa mescla de culturas gerada pela conquista de Guilherme, o conquistador, já que 

considerando seu discurso, Guilherme teria legitimidade divina para completar e ajustar 

moralmente os anglo-saxões. Mesmo depois de anos da conquista e consolidação do governo 

de Guilherme, assim como a posse de seus filhos, a sensação de pertencimento deveria ser 

assegurada, tendo a história um papel forte de legitimidade. A obra também se estabelece 

como memória, considerando que Guilherme de Malmesbury escreve quando uma grave crise 

dinástica se inaugurará, e se tornará cada vez mais complicada, chegando ao conflito armado, 
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é parte da proposta do autor relembrar o grande feito de Guilherme, assim como sua 

legalidade, reafirmar sua posição demonstrando que um legado como o deixado pela  

conquista em 1066 não podia ser jogado fora, por uma disputa interminável, que  

enfraqueceria o reino, e colocaria tudo em perigo. 

Quando Guilherme de Malmesbury descreve os anglo-saxões, sua visão é ambígua, 

pois ele discursa em apoio à conquista dos normandos, sempre referenciada como necessária, 

mas seus argumentos procuram ser justos com Haroldo, o qual ele reconhece ser um 

usurpador, mas virtuoso, um guerreiro exímio, mesmo assim egoísta, em uma tentativa de 

equilibrar o lado positivo e negativo. 

 
The valour of both leaders was here eminently conspicuous. Harold, not 

merely contente with the duty of a general in exhorting others, diligently 

entered into every soldier-like office; often would he strike the enemy 

whencoming to close quarters, so that none could approach him with 

impunity: for immediately the same blow levelled both horse and rider.
186

 

 
 

Sua ambiguidade vale também para os normandos, os quais ele não dispensa críticas. 

 

 
In describing the effects of the Conquest, William at times laments the 
Normans’ harsh treatment of the English and at times praises the improved 
state of England. The core of his complaints is that the Normans deprived the 
English of status and possessions. He criticizes William the Conqueror for 
being arrogant and exacting too much from the English natives in the name of 
peace.

187
 

 
No início da obra, Guilherme de Malmesbury dedica o epílogo à Roberto de 

Gloucester, o que sugere que o filho bastardo de Henrique I teria patrocinado sua obra. 

Roberto que teve um papel de suma importância na campanha de sua irmã, Matilde, 

possivelmente aspirava ascender sua posição política, e as obras de Guilherme de  

Malmesbury teriam um papel essencial para começar a lhe dar o direito dessa aspiração. A 

identidade ainda é uma questão latente, mesmo que a conquista normanda tenha se 

consolidado institucionalmente e administrativamente, devemos considerar que esse 

acontecimento marca muito mais que uma mudança política, que é visível, já que Guilherme 

se concentra na organização do seu novo reino, mas também o encontro de duas culturas  

muito diferentes e uma integração que passa a ser cada vez mais forte, mesmo que em um 

                                                      
186

 MALMESBURY, William of. Chronicle of the Kings of England, from the earliest period to the reign of 

King Stephen. Por J. A. Giles. 1847. P 279. 
187

 WOOLLEY, Meghan. “Dies Fatalis” William of Malmesbury on the Norman Conquest. P 7. 

 



398 

 

 

 

primeiro momento exista a tendência de separar anglo-saxões dos normandos, até porque a 

conquista veio de uma força imposta, e por isso houve um esforço não só no sentido de 

legitimar a posição de Guilherme, mas também de estabelecer uma identidade comum aos 

povos que passaram a conviver. 

A obra de Guilherme de Malmesbury se encaixa nesse quesito, já que ele se esforça 

em recuperar a história e a tradição dos anglo-saxões, colocando tudo em uma mesma obra, o 

que demonstra que seu discurso se volta para afirmar que todos faziam parte do mesmo povo, 

assim como obedientes ao mesmo rei. Considerando que o discurso presente na crônica não 

condiz com a realidade propriamente dita, mas sim com o projeto que se deseja à sociedade, 

ou seja, Guilherme de Malmesbury propõe uma identidade porque ela não existe efetivamente 

na prática, o que podemos observar através da diferença linguística  estabelecida  depois  da  

conquista,  os  normandos  ligados  ao  francês  vão  estar também em altas posições sociais, 

o que certamente descontenta os anglo-saxões. Por conta  de todas essas transformações, 

ainda vigentes, e que não deixarão de impactar a formação de outros processos históricos que 

definirá uma futura medievalidade inglesa e que ultrapassará até a Idade Média, a crônica é 

absolutamente condizente com seu contexto de produção, levando em conta as expectativas e 

as demandas da sociedade. 

A crônica de Guilherme de Malmesbury demonstra a riqueza de trabalhar esse tipo de 

fonte na Idade Média, capaz de nos revelar um discurso muito útil, neste caso uma identidade 

e continuidade, a legitimidade por trás da conquista que se deu com duvidosa legalidade, 

principalmente a partir do providencialismo, ou seja a decisão e o objetivo de Deus, que 

merece respeito. Ainda relembrar um legado construído com muita dificuldade, que deveria 

ser mantido acima de qualquer disputa ou desentendimento. A visão de Guilherme de 

Malmesbury no século XII sobre a conquista no XI, demonstra que o reforço desses  

elementos ainda era uma necessidade central, garantir que Guilherme fosse lembrado como 

Conquistador e não como Bastardo ainda preocupava o monge, mesmo que o reinado de 

Guilherme já tivesse acabado a construção de sua memória ainda necessitava de reforço, e a 

voz de Guilherme de Malmesbury que entre outras, ecoou, garantindo que essa visão fosse 

consolidada. 
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Resumo: No medievo latino as concepções e os conhecimentos médicos que diziam respeito  

à saúde das mulheres e, por conseguinte, os procedimentos de caráter terapêutico e prático 

destinados a cuidar e a curar suas enfermidades não constituíam escritos médicos 

especializados. Desta forma, os conhecimentos relativos aos chamados assuntos médicos 

femininos (menstruação, gravidez, aborto, parto, aleitamento, problemas relativos os útero e  

as mamas) encontravam-se disseminados em obras médicas gerais, na maior parte manuais, 

enciclopédias e receituários. Disto posto, o presente trabalho intenta investigar a forma como  

a saúde das mulheres, seus problemas e afecções foram explicados e tratados pela medicina 

medieval. Para tanto, analisaremos os paradigmas da saúde feminina no manual de medicina 

denominado Lilio de Medicina, do físico e mestre Bernardo de Gordonio (?-1318). Produzido 

no interior da escolástica médica, na Escola de Medicina de Montpellier, o Lilio apresenta um 

conjunto de capítulos que versam sobre as enfermidades femininas, problemas do útero, 

menstruação e parto. 
 

Palavras-chave: medicina, medievo, mulheres, saúde, doença. 

 

 
 

É lugar comum afirmar que os cuidados com a saúde das mulheres, a ginecologia 

e a obstetrícia constituíram durante a Idade Média (e em outros contextos e épocas) campos  

de conhecimento e intervenção exclusivamente femininos. A presença e a atuação das 

mulheres em questões relativas à menstruação, gravidez, aborto, parto, aleitamento,  

problemas do útero e das mamas e em âmbitos médicos mais gerais como a aplicação de 
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unguentos e composições ervarias é fato incontestável. Mas, no Ocidente latino e, 

principalmente a partir do século XIII, os homens não apenas compartilhavam com as 

primeiras a posse desses conhecimentos e a realização de procedimentos de caráter 

ginecológico e obstetrício (com a ajuda de auxiliares) como passaram a dominar sua prática e 

produção (GREEN, 1989: 434-452; 1994: 322-352; 2008a: 493-498). 

A monopolização gradual da prática e da escrita acerca dos assuntos médicos 

femininos (menstruação, gravidez, aborto, parto, aleitamento, problemas relativos ao útero e  

as mamas) em mãos masculinas resulta do advento (séc. XII) e consolidação (séc. XIII) dos 

Studia Generalia ou Universidades. É nesse novo ambiente cultural e intelectual que os 

paradigmas acerca da saúde e das doenças das mulheres foram pensados e definidos; é nesse 

espaço que parte significativa das obras e tratados médicos que nortearam a aplicação dos 

tratamentos e da terapêutica foram forjados (GREEN, 2008b: 23). Mestre no studium de 

medicina de Montpellier entre 1283-1308, o físico francês Bernardo de Gordonio (? –  

1308)
189

e seu manual de prática médica Lilio de Medicina (1303-1305) figuram como 

representantes importantes desse momento da história da medicina medieval. 

Nos Studia Generalia a produção de conhecimento médico fundamentava-se na 

leitura e comentários de um corpus textual médico-filosófico de origem greco-árabe. 

Definidos sob o critério das auctoritates o currículo das faculdades de medicina compunha-se 

dos libri naturales de Aristóteles (séc. IV a. C), de tratados de autores antigos, principalmente 

Hipócrates (séc. V a. C) e Galeno (século II d. C.), e árabes medievais como Johannitius (810- 

877), Rházes (850-923), Avicena (980-1037) e Averróis (1126-1198) (JACQUART, 1990: ; 

1995: 187). Para os cuidados com o corpo e a saúde das mulheres esses textos não guardavam 

um conjunto sistematizado e especializado de saberes. Pelo contrário, os conhecimentos 

pertinentes aos assuntos médicos femininos apresentavam-se de maneira irregular e dispersa. 

No contexto da escolástica médica (séc. XIII e XIV), tais temas passaram  a 

vigorar em escritos abrangentes como manuais, enciclopédias, receituários e, 

contraditoriamente, nestes ganharam seções específicas. Sendo uma obra de prática médica 

destinada a facilitar a arte do diagnóstico e a aplicação de tratamentos por parte dos 

estudantes de medicina e dos práticos sem formação o Lilio de Medicina emerge como 

representante dessa  nova  tradição  literária.  Seu  conteúdo,  a  exemplo  das  pétalas  do  
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 A vida e a obra de Bernardo de Gordonio permanecem pouco documentadas. Sabe-se mais sobre o período que 

ministrou aulas no studium de Montpellier. Mais de 80 obras são atribuídas à Bernardo de Gordonio. No entanto, 

apenas 7 constam como autênticas, a saber: o De regime acutorum morborum (1294); o Liber prognosticorum 

(1295); Tratactus de reductione geomancie ad orbem (1295); De decem ingeniis curandorum morborum (1295); 

Tractatus de gradibus (1303); o Lilium medicine (1305); e o Liber de conservatione vite humane (1308). 
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lírio, apresenta-se dividido em 7 livros com um número variável de capítulos (entre 13 e 

31)
190  

ordenados segundo os princípios a capite ad calcem, ou seja, começando pelas 

enfermidades da cabeça e terminando com as dos pés. Em geral, cada capítulo conta com seis 

seções: definição e descrição da enfermidade, causas, sintomas, prognóstico e cura. Alguns 

ainda trazem um sétimo tópico denominado esclarecimento, na realidade, uma conclusão que 

intenta elucidar possíveis dúvidas e conciliar teorias e explicações contraditórias. 

Do conjunto do Lilio destacam-se 11 capítulos agrupados no Livro VII que tratam 

de problemas e afecções femininas, a saber: 

 

 Cap. 8 – Das enfermidades das mulheres e em primeiro lugar da retenção 

da menstruação; 

 Cap. 9 – O fluxo excessivo na menstruação; 

 Cap. 10 – Da sufocação da matriz; 

 Cap. 11 – Dos apostemas da matriz; 

 Cap. X12 – Das chagas, coceira e dor da vulva; 

 Cap. 13 – Da descida da matriz; 

 Cap. 14 – Da esterilidade das mulheres; 

 Cap. 15 – Do regimento das grávidas e do aborto; 

 Cap. 16 – Da dificuldade do parto; 

 Cap. 17 – Da retenção das secundinas; 

 Cap. 18 – Da mola ou da toronja da matriz. 

 

 

A esta seleção convém adicionar ainda o capítulo 13 denominado Das enfermidades da mama 

que finaliza o Livro IV. Apesar de tratar das enfermidades das mamas este foi alocado na 

referida seção devido ao princípio de ordenação adotado pelo autor. 

Tendo como base os textos das auctoritates o pensamento médico medieval 
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 Livro I com 31 capítulos que tratam sobre diversos tipos de febre, mordidas de insetos, verrugas, apostemas e 

lepra, etc.; Livro II também com 31 capítulos que versam sobre problemas relativos ao cabelo, memória, sono, 

melancolia, epilepsia, etc.; Livro III com 27 capítulos que abarcam as doenças dos olhos, nariz, boca dentes, etc.; 

Livro IV com 13 capítulos focados nos problemas do aparelho respiratório (tosse, asma, sincopes, etc.); Livro V e 

VI com 21 e 16 capítulos dedicados as enfermidades dos órgãos da região do ventre (baço, bexiga, rins, fígado, 

etc.); e o Livro VII com 20 capítulos que dispõem sobre as paixões e enfermidades dos membros da geração 

masculino e feminino (coito, gonorreia, poluções noturnas, doenças nos testículos, menstruação, problemas do 

útero, esterilidade e parto). Ao último livro soma-se um conjunto de 4 capítulos que constituem uma espécie 

antidotário; e ainda um breve compêndio de preparações cosméticas para as mulheres (Cap. 25 – Dos adornos 

das mulheres). 
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compreendia os processos que promoviam a saúde e desencadeavam a doença a partir dos 

pressupostos estabelecidos pela teoria humoral hipocrático-galênica. De acordo com esta, o 

corpo humano constituía-se de quatro humores líquidos associados a um conjunto de 

qualidades primárias: o sangue, quente e úmido; a bile amarela quente e seca; a fleuma, fria e 

úmida, e a bile negra fria e seca (GARCÍA BALLESTER, 2004: 539-543). Por conseguinte, a 

constituição corporal definia-se ainda pela presença e quantidade de um elemento essencial: o 

calor vital. Adquirido durante a gestação este elemento existia em maior quantidade no feto 

masculino e em menor no feminino. Assim, os corpos de homens e mulheres diferiam quanto 

ao calor e à predominância de alguns humores, sendo o primeiro mais quente e seco e o 

segundo mais frio e úmido. Partindo desses pressupostos, admitia-se que a saúde vigorava do 

estado de equilíbrio dos humores, misturados e em boa proporção. Em contrapartida, as 

enfermidades resultavam do desequilíbrio, do excesso ou falta dos líquidos corporais sendo 

que a inequidade de calor e a constituição corporal de homens e mulheres não promoviam a 

causa e/ou origem das mesmas (PRATT&MARX, 1992: 41-42; THOMASSET, 1993: 65-71). 

A despeito de seu caráter eminentemente prático o Lilio congregava as principais 

teorias que fundamentavam o pensamento médico escolástico. Neste sentido, referências a 

autoridades como Hipócrates, Galeno e Avicena
191 

são encontradas ao longo de todo  o 

tratado. Os preceitos da teoria humoral, apesar da inexistência de uma definição de corpo 

humano nos moldes supracitados, norteiam as explanações acerca das causas e dos 

tratamentos das doenças. No Livro I, por exemplo, os diversos tipos de febres elencados e 

explicitados por Gordonio resultam, em sua maioria, do excesso ou ausência de determinados 

humores, como na febre sanguínea: “Síncope é febre que é proporcionada na efêmera de 

sangue, por excede por razão de sua quantidade” (Lilio, I: 5, p. 93). Sendo, como 

demonstrado, resultado do excesso de sangue sua cura decorre do restabelecimento do 

equilíbrio, assim: 

 

Toda a cura desta enfermidade consiste em sangrar. [...] se a virtude é forte e 

as circunstâncias são propicias, façam a sangria pela manhã e pela tarde 

muitas vezes. [...] Se as circunstancias não permitem a sangria, ponham 

ventosas entre as costas (Lilio, I: 5, p. 97). 

 

Os paradigmas acerca dos assuntos médicos femininos, e por desdobramento, da 
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 Galeno diz que o apostema de sangue dana a vista por acidente e o oftalmia por si mesma. [...] ( Lilio, III: 2, 

p. 648).; As causas da efêmera segundo Avicena são muitas: fluxo supérfluo, coito demasiado, ira, estômago 

cheio [...] (Lilio, I: 2, p. 55). 
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saúde e doença das mulheres foram, igualmente, construídos sobre este prisma. 

O ciclo menstrual constituiu um dos campos nos quais médicos e filósofos 

naturais precisaram conciliar o saber empírico, adquirido por intermédio de suas observações 

e da prática, e o conhecimento teórico, transmitido pelas autoridades. Em outras palavras, 

como explicar a ocorrência regular de um fenômeno fisiológico exclusivo das mulheres a 

partir de teorias e concepções já estabelecidas? Nas tradições antiga e árabe medieval a 

menstruação é considerada um mecanismo natural de purgação do corpo    feminino. A menor 

quantidade de calor vital e a consequente predominância de humores frios e úmidos faz com 

que o organismo das mulheres não consiga transformar toda a matéria ingerida. As 

superfluidades ou matérias não transformadas acumulam-se em seu interior sendo 

posteriormente eliminadas. O funcionamento inadequado desse sistema, identificado pelo 

excesso ou escassez de fluido, provocava diversos problemas e enfermidades. Por seu caráter 

regulador e purgativo, este fenômeno fisiológico ocupou lugar proeminente nos tratados e 

obras médicas produzidas no baixo medievo (JACQUART&THOMASSET, 1989: 67-69; 

WOOD, 1981: 711). 

No Lilio da Medicina esta relevância aparece já no título do capítulo que abre a 

seção dedicada aos assuntos médicos femininos: De las enfermidades de las mujeres y en 

primer lugar de la retención de la menstruación. Como apresentado, Gordonio começa 

tratando as doenças das mulheres pelos problemas relativos ao fluxo menstrual. Segundo ele, 

“a menstruação se produz naturalmente [...], sendo resultado da segunda digestão” (Lilio, VII: 

7, p. 1454). Dentro da concepção vigente de saúde define que: 

 

A menstruação vem naturalmente uma vez a cada período da lua ou de 

acordo com a idade da mulher e demais particularidades. Dura de três a sete 

dias. Segundo a diversidade da compleição. Quando sua qualidade e 

quantidade são convenientes e adequadas as mulheres são sãs, castas e 

férteis; mas quando se alteram são enfermas, incontinentes ou estéreis e, se 

geram filhos, geram filhos enfermos. Às vezes vem contra a natureza e é 

causa de muitas enfermidades (Lilio, VII: 7, p. 1465). 

 

Tanto para os casos de retenção quanto para os de produção em grande quantidade recomenda 

procedimentos e composições medicamentosas que objetivam restabelecer seu equilíbrio e 

bom funcionamento, pois “É proveitoso provocar a menstruação que se retém contra a 

natureza” (Lilio, VII: 7, p. 1457). 

Para além do caráter purgativo da menstruação não encontramos nos capítulos 8 e 

9 do Lilio qualquer menção a nocividade e/ou periculosidade desse fluido. Este fato chama 
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atenção uma vez que tal concepção apresentava-se disseminada em parte significativa da 

literatura médico-filosófica produzida desde a Antiguidade. Nesta linha de pensamento, o 

sangue menstrual era considerado um resíduo, um líquido impuro, portanto nocivo. A simples 

presença desse fluido poderia embaçar espelhos, seu contato esterilizava a terra, matava 

plantas, provocava doenças, gerava filhos leprosos e até mesmo ocasionava à morte.  

(CANET, 2011: 4-5) Contraditoriamente, Gordonio afirmava na seção de esclarecimento que: 

A menstruação vem naturalmente em período determinado porque a natureza 

de alguma maneira pensa ajudar-se dela e por isso não é suja. As outras 

superfluidades não são tão proveitosas e são mais sujas, não são puras e não 

guardam ordem nem períodos (Lilio, VII: 7,  p. 1463). 

 

Se por um lado Gordonio negou o caráter nocivo e perigoso do sangue menstrual, 

por outro corroborou a concepção, compartilhada pelas principais correntes de pensamento 

que fundamentavam o conhecimento médico do período, de que esse fluido se converteria em 

alimento para o feto durante e após a gestação. No capítulo dedicado às mamas e, mais 

especificamente, nos tópicos que tratam da quantidade e da qualidade do leite expõe: “O 

sangue vai naturalmente as mamas e se converte em leite em três casos: na mulher que 

concebeu, na mulher que pariu ou quando detém a menstruação nas mulheres” (Lilio, IV:   13, 

p. 979). Na primeira e na terceira situação, a ausência de menstruação indica, implicitamente, 

que o fluido havia sido direcionado as mamas. Já na seção de esclarecimento a relação entre 

menstruação e leite aparece claramente estabelecida quando o autor demonstra a razão dos 

homens terem mamas, mas, não produzirem leite: “[...] não tem leite porque não têm 

menstruação” (Lilio, IV: 13, p. 986). (JACQUART&THOMASSET, 1989: 70-74) 

Como na abordagem dispensada ao fluxo menstrual a grande e a pouca 

quantidade de leite eram compreendidas como enfermidades decorrentes do desequilíbrio dos 

líquidos corporais
192 

e, mais particularmente, do humor sanguíneo. Neste sentido, “O leite se  

multiplica pela abundância e a boa qualidade do sangue. Diminui por escassez ou porque é 

ruim” (Lilio, IV: 13, p. 976). Dentre as causas dos problemas apresentadas no Lilio destacam- 

se aquelas ligadas diretamente à produção de sangue tais como a ingestão insuficiente ou 

abundante de alimentos e líquidos e a realização de atividades físicas pouco ou muito 

exaustivas. Como consequência a cura fundamenta-se na busca do equilíbrio e na aplicação 

dos contrários: 
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 “As mamas têm muitas enfermidades como a diminuição ou aumento de leite [...]” (Lilio, IV:13, p. 976). 
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“Se é de grande fluxo restringindo-o e atraindo-o a parte contrária. Se por 

comer pouco, pela má qualidade do alimento, por trabalho e semelhantes, 

aplique-se o contrário, convém saber, alimento, reparar a má qualidade, 

descanso, ociosidade e semelhantes. Se de aquosidade dê-lhe coisas quentes 

e secas e faça exercício” (Lilio, IV: 13, p. 978). 

 

“Todas as causas que diminuem o esperma diminuem o leite. Diminuindo o 

alimento, secando o sangue, dissolvendo, esfriando, umedecendo e assim 

necessariamente diminuirá porque sua multiplicação não se faz sem sangue 

bom e saudável” (Lilio, IV: 13, p. 980). 
 

 

No Lilio de medicina os cuidados para com as mamas não se restringiram a 

produção de leite. Apostemas, nódulos, glândulas, corrosão, úlceras e fístulas também 

ganharam espaço na obra. Apesar disso, os tópicos que tratam tais afecções não apresentam 

explicações aprofundadas acerca da natureza, causas e sintomas das mesmas. Seu conteúdo 

compõe-se basicamente de um conjunto de procedimentos de caráter terapêutico. Somente no 

tópico de esclarecimento consta uma explanação breve, porém, generalizada, que relaciona 

indiretamente o aparecimento destes problemas e demais enfermidades das mamas às 

características da constituição corporal feminina: 

 

“Quinto, nas mamas das mulheres se produzem com maior frequência 

apostemas e enfermidades porque são maiores, são mais ralas, têm mais 

superfluidades [grifo nosso] e a força é menor; nos homens tudo se 

consome, por isso não há tantas” (Lilio, IV: 13, p. 987) 

 

Em outras palavras, a frialdade e umidade decorrentes da menor quantidade de calor vital 

impossibilita o organismo feminino de eliminar toda matéria ingerida então, esta pode se 

acumular em determinadas partes do corpo desencadeando o surgimento de enfermidades, 

como no caso das mamas. 

Outro aspecto da saúde feminina abordado no Lilio diz respeito às afecções do 

útero que de acordo com Gordonio “[...] são três: sufocação, a que temas falado (apostemas), 

queda e descida [...]” (Lilio, VII: 13, p. 1485). A denominada sufocação da madre ocorre 

quando: “[...] a matriz sobe as partes de cima até o diafragma devido aos vapores corruptos e 

venenosos que comprimem os membros respiratórios provocando sincope, perda de sentido e 

do movimento em todo o corpo.” (Lilio, VII:10, p. 1470-71). A presença das matérias nocivas 

estava associada principalmente ao acúmulo de sêmen e, em menor frequência, de 

menstruação e humores na matriz. Por tais características essa enfermidade acometia, segundo 

o Lilio, especialmente viúvas “[...] que estavam acostumadas a ter coito e agora não, assim 

como as mulheres adultas quando não têm varões” (Lilio, VII: 10, p. 1471). 
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Por compreender a sufocação dentro dessas premissas, Gordonio rompia com 

visão hipocrática que atribuía sua causa ao deslocamento do útero pelo interior do corpo 

feminino e sua fixação na cabeça ou em órgãos como diafragma e o coração. Para ele, o útero 

não possuía capacidade autônoma de locomoção, em suas outras palavras, este “[...] se move 

com movimento local, nem por isso é animal, [...] não se move por si senão por virtude do 

cérebro; em consequência não será animal” (Lilio, VII: 10, p. 1474). Assim, ao negar o caráter 

animalesco do útero reforçava a concepção hipocrático-galênica que associava o desequilíbrio 

corporal às enfermidades. Como consequência, a cura para a sufocação advinha do retorno do 

equilíbrio e, neste caso, da eliminação das matérias nocivas, para tanto: “[...] a parteira deve 

untar seu dedo em óleo [...], e se a mulher for corrompida meta o dedo e mova-o fortemente  

de modo que a matéria venenosa saia fora” (Lilio, VII: 10, p. 1472-73); e, se a causa for 

retenção de menstruação “[...] façam sangria das safenas por dentro” (Lilio, VII: 10, p. 1473); 

ou ainda, “[...] se é por retenção de esperma e as circunstâncias são adequadas, case-se em 

cristo” (Lilio, VII: 10, p. 1473).  (RODRIGUES, 2006: 34-40) 

Ainda constam no Lilio cinco capítulos que abarcam temas relacionados ao 

processo reprodutivo: Cap. 14 – De la esterilidade de las mujeres; Cap. 15 – Del regimento  

de las preñadas y del aborto; Cap. 16 – De la dificuldade del parto; Cap. 17 – De la retención 

de las secundinas; Cap. 18 – De la mola o toronja de la matriz. No entanto, analisaremos 

apenas a seção que trata o problema da esterilidade feminina. De acordo com Gordonio, a 

esterilidade “[...] procede da mulher, do homem ou de ambos” (Lilio, VII: 14, p. 1488). São 

listados como causas da esterilidade feminina fatores externos como o consumo de alimentos 

frios, ácidos ou de má qualidade, acidentes da alma (tristeza, ira, temor, etc.), movimentos 

bruscos, malícia feminina e ingestão de substâncias esterilizantes; e internos que afetam os 

membros da geração ou o corpo todo, a saber, retenção ou excesso de menstruação, má 

compleição da matriz ou da semente, verrugas internas, gordura na boca da matriz, dentre 

outras. Os mesmos pressupostos se aplicam aos homens. A esterilidade pode decorrer ainda  

da combinação da má compleição, como quando ambos são quentes ou frios, assim um não 

pode corrigir e/ou compensar o outro. Há ainda os casos em que as sementes são liberadas em 

momentos diferentes ou os órgãos da geração não têm boa proporção, ou seja, a matriz é  

muito larga, plana e côncava ou o pênis é curto e fino. De acordo com Gordonio, os casos de 

esterilidade originados de fatores externos e, principalmente, da má compleição são passíveis 

de cura, o mesmo não ocorrendo com os casos decorrentes da má formação dos órgãos 

reprodutivos. Assim, segue-se uma lista expressiva de prescrições e composições 

medicamentosas que visam corrigir os referidos casos, como por exemplo: 
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“Se a mulher é estéril pela má compleição quente, ao princípio, se 

nada se opõe, façam sangria da hepática e das safenas. [...] Ordene-se 

as seis coisas não naturais em grau oposto ate que o calor 

predominante volte a moderar-se. Se a esterilidade se deve a causa fria 

e úmida digira-se primeiramente a matéria dessa maneira: receita [...]” 

(Lilio, VII: 14, p. 1494-1495). 

 

Dentre as causas e terapêutica apresentadas neste capítulo destaca-se a associação 

estabelece por Gordonio entre fertilidade e saúde feminina: “A mulher capaz de engravidar 

vive mais sã, no entanto envelhece mais rápido. A estéril conserva mais sua juventude, no 

entanto adoece mais” (Lilio, VII: 14, p. 1494). Então, um corpo que exerce a capacidade 

reprodutiva é um ao corpo no qual órgãos e funções encontram-se funcionando corretamente, 

é portanto, um corpo são. Em contrapartida, um corpo incapaz de reproduzir, é um corpo com 

órgãos malformados e funções desreguladas, é um corpo em estado de desequilíbrio, 

consequentemente, é um corpo enfermo. Portanto, como qualquer outra enfermidade, também 

é preciso combatê-la. 

A análise do Lilio de medicina do físico francês Bernardo de Gordonio permitiu 

perceber que havia por parte dos físicos medievais uma grande preocupação com a saúde das 

mulheres e, principalmente, com os aspectos da saúde relacionados à reprodução humana. 

Como ocorria com as demais enfermidades e afecções que acometiam o corpo humano, as 

doenças e os problemas exclusivamente femininos foram pensados a partir dos pressupostos 

médico-filosóficos fornecidos pelos textos das auctoritates da escolástica médica, em outras 

palavras, a teoria humoral hipocrático-galênica. Neste sentido, Gordonio refutou alguns 

preceitos e teorias que não apresentavam culminância com o pensamento médico da época, 

tais como a nocividade do fluxo menstrual e a ideia de um útero vacante. Como consequência, 

as intervenções, os tratamentos e as prescrições medicamentosas objetivavam promover a  

cura principalmente pelo restabelecimento do equilíbrio e do bom funcionamento do corpo 

enfermo. 
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ENTRE A TOLERÂNCIA E O ESTIGMA: A CONDIÇÃO DOS JUDEUS 

EM CASTELA SOB A LEGISLAÇÃO DE AFONSO X (SÉC. XIII) 

 

 

Ludmila Noeme Santos Portela
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo examinar os documentos jurídicos 

promulgados pelo rei Afonso X de Castela no século XIII, problematizando seus aspectos 

políticos, sociais e econômicos no que se refere ao trato das comunidades judaicas que viviam 

no reino. Pretendemos compreender as características discursivas de estigmatização religiosa  

e tolerância jurídica existentes nos documentos, bem como analisar as consequências da 

aplicação destes mecanismos jurídicos aos judeus no que se refere a sua relação com os 

cristãos do reino. Para tal fim, utilizaremos as fontes legislativas Espéculo, Fuero Real e Siete 

Partidas, bem como as crônicas narrativas escritas no período e textos teológicos que se 

referem às construções cristãs medievais sobre o judaísmo. Adotaremos como referencial 

teórico uma abordagem de História Política combinada a conceitos desenvolvidos pela 

História Social, especialmente representação, identidade, diferença, estigmatização e 

tolerância. Como metodologia, utilizaremos as proposições da Análise do Discurso e a 

concepção de discurso político. 

 

Palavras-chave: Afonso X; Castela; Judeus. 

 

Nos primeiros séculos da Idade Média, os judeus eram considerados uma minoria 

cristã, não participante da communione Eclesie (SCHMITT, 2001: 271). A identidade 

judaico- cristã estava vinculada à língua e aos costumes. Entretanto, a diferenciação entre 

estes dois grupos dava-se marcadamente no que diz respeito às leis e ritos religiosos, de 

maneira que os judeus eram frequentemente acusados de exclusivismo e proselitismo 
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(RICHARDS, 1993:  95). 

Diante disto, o trato da Igreja para com os judeus desenvolveu-se de maneira ambígua: 

o alto clero, pautado em princípios da teologia patrística, defendia a necessidade de proteção 

aos judeus e, ao mesmo, tempo, sua segregação; por outro lado, o baixo clero e a comunidade 

laica, que de fato convivam com judeus em seu cotidiano, os via com olhares de desconfiança 

e os tratava com intolerância, o que culminava, muitas vezes, em conflitos violentos 

(FOLLADOR, 2009: 147-148). 

No século XIII, as formulações filosófico-teológicas de Tomás de Aquino, que 

condenavam  a  atividade  comercial  e  a  prática  usurária  –  frequentemente  exercidas 

pelos judeus – contribuíram para um posicionamento ainda mais duro da cristandade. 

Confirmando este recrudescimento nas relações, podemos citar as deliberações do Quarto 

Concílio de Latrão, em 1215, que determinou o uso de sinal distintivo nas vestimentas dos 

judeus (LE GOFF, 1998: 72) e o Debate de Paris, em 1240, que considerou o Talmude uma 

ofensa ao próprio cristianismo, imputando ao judaísmo a marca da heresia (FLANNERY, 

1968: 118). 

Entretanto, na Península Ibérica, cristãos e judeus conviviam em um cenário peculiar. 

No século XIII, a Península Ibérica ainda vivia as dificuldades das guerras de Reconquista
194

. 

A unificação promovida pelo rei Fernando III
195 

conferiu relativa estabilidade política e 

religiosa aos reinos de Castela e Leão, especialmente com a tomada de Sevilha (1248). Seu 

herdeiro, Afonso X (1221-1284), assumiu a difícil tarefa de garantir a continuidade dos feitos 

de seu pai, o que fez pesar sobre seus ombros uma grande responsabilidade 

(O’CALLAGHAN, 1999: 37). Letrado e culto, Afonso X, alcunhado de “o sábio”, produziu 

um vasto corpus de literatura, política, ciência e direito, que refletem seu apreço pelo 

conhecimento e seus esforços em manter a expansão e o controle territorial político, cultural e 

religioso de seus domínios. Para tal, o rei incluiu em seus textos legislativos apontamentos 

referentes às diferentes matrizes étnicas sob seu governo: cristão, muçulmanos e judeus. 

Ao assumir o trono, no ano de 1252, Afonso X afirmou seu compromisso para com as 

atribuições herdadas de seu pai, proclamando constituírem, o rei e o povo, um só corpo. 

Entretanto, Afonso não reinava sobre um estado unificado, mas sobre uma coroa composta  

por diversos reinos que foram ora conquistados, ora unificados por acordos dinásticos: 
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 Historicamente, o período conhecido como Reconquista refere-se ao processo de retomada do poder político 

pelas coroas cristãs que se consideravam herdeiras de uma herança romano-visigoda (RUCQUOI, 1995). 
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 Nascido em Zamora, em 1201, foi rei de Castela entre 1217 e 1252, tendo anexado aos seus domínios também 

o  território  de Leão, em 1230. Seu projeto  cruzadista teve sucesso  graças  às campanhas  militares  aliadas     a 

acordos que garantiram ocupações por vezes pacíficas. Morreu em Sevilha e foi canonizado no século XVII, 

ficando conhecido como São Fernando (BUENO, 2010, p. 3). 
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Castela, Leão, Galícia, Sevilha, Córdoba, Murcia, Jaén e Algarve. Algumas regiões, como a 

cidade de Toledo, antiga sede da monarquia visigoda, haviam desenvolvido ampla autonomia 

política, mantendo relações amistosas e alianças importantes com a coroa, sediada em 

Castela. A população muçulmana, bem como a população judaica, concentrava-se nas regiões 

centro- sul, especialmente em Toledo e na Andaluzia (Sevilha, Córdoba e Jaén). Granada   

constituía-se em um reino muçulmano vassalo
196  

da coroa de Castela (O’CALLAGHAN, 

1999:   32-36). Quase todos os reinos possuíam sedes episcopais próprias, o que demonstra a 

influência cristã na região. 

A reconquista provocou uma onda de emigrações mouras para fora dos domínios dos 

reinos dominados pelas coroas cristãs, o que acabou por favorecer a oferta de terra para a 

agricultura. Ao mesmo tempo, a economia comercial declinou consideravelmente (BEN- 

SASSON, 1988). A tarefa do novo rei seria a de repovoar os territórios recém-conquistados, 

possibilitando sua prosperidade e afirmando sua fidelidade à monarquia cristã. Para tal, 

Afonso X buscou, nas entrelinhas de seus textos legislativos, criar mecanismos de defesa da 

liberdade religiosa entre as minorias por ele governadas. Entretanto, o tom acatado pelo 

monarca na documentação é um demonstrativo claro da inferiorização e  marginalização 

destes grupos frente ao cristianismo. 

A organização do governo afonsino era derivada da tradição hispânica contida no 

Fuero Juzgo, uma espécie de código de leis visigodo combinado com muitos princípios do 

direito romano, promulgado no século VII por Recesvinto e logo reformulado pelo usurpador 

do trono visigótico, Ervigio. Outras importantes influências na formação do pensamento 

legislativo de Afonso X foram as Etimologias, de Isidoro de Sevilha, e a Política de 

Aristóteles, além do direito canônico amplamente difundido entre as monarquias cristãs do 

medievo (O’CALLAGHAN, 1999: 40). 

Os textos legislativos promulgados por Afonso X foram o Espéculo, o Fuero Real e as 

Siete Partidas
197

.
 
De acordo com o próprio rei, os códigos nasceram da necessidade de se 

unificar as diversas leis municipais e equiparar as interpretações dos diversos tribunais 

espalhados pelo reino. O Espéculo, publicado em 1254 em Toledo, é a obra central da 

proposta  legislativa  afonsina  e  contou,  para  sua  composição,  com  a  participação  e       o 
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obedecendo-se ao critério de numeração do Livro, seguido da numeração do Título e da Lei. 
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consentimento de arcebispos, especialistas de direito e homens importantes da corte. O Fuero 

Real, derivado do texto anterior – mas contendo aspectos particulares – foi enviado aos 

tribunais municipais castelhanos como um código legal que deveria substituir as velhas 

legislações e costumes difusos em vigor até então (MAC DONALD, 1965). Este se vinculava 

e era hierarquicamente inferior ao Espéculo, que deveria ser a palavra final em caso de 

necessidade ou controvérsia. No prólogo do Fuero Real (1988) justifica-se sua realização e 

publicação como necessidade de vinculação entre a lei, o direito e a justiça em Castela. 

As Siete Partidas surgiram como uma revisão, ampliada e aprofundada, do Espéculo 

real, compiladas após 1265. Com influências do direito romano, direito canônico, teologia e 

filosofia, a obra possui acentuado caráter doutrinal. Apesar de não terem sido oficialmente 

publicadas, dado seu caráter de revisão, é possível inferir que os textos das Partidas eram 

considerados oficiais desde sua produção e, com anuência dos conselhos de corte
198

, é 

possível  que  estivessem  em  vigor  durante  o  reinado  de  Afonso  X,  ainda  que  se   possa 

problematizar a intensidade da adesão dos magistrados locais a seus princípios 

(O’CALLAGHAN, 1999: 60-63).  

A prática religiosa e o discurso em favor da cristandade são elementos bastante 

importantes da legislação afonsina. Nesse sentido, a defesa da unidade governamental 

submetia aos interesses da coroa cristã todas as minorias religiosas do reino, no intuito de 

manter sobre estas o controle e o poder político. Na Península Ibérica, desde o século VIII, a 

presença de muçulmanos e judeus era bastante expressiva. Entretanto, as divergências 

religiosas assinalavam conflitos e criavam processos de exclusão, especialmente sob as 

monarquias cristãs durante a Reconquista. As crenças religiosas e os costumes uniam-se 

estreitamente e seus reflexos podem ser percebidos nos documentos legislativos que  

assinalam os direitos, deveres e estigmas impostos a cada uma dessas comunidades. 

Até o século XIII, as práticas teológico-jurídicas que orientavam a organização social 

da Cristandade Ocidental amparavam-se em duas proposições: a condição de povo  

testemunha imposta aos judeus, definida por Agostinho de Hipona no século IV e a 

manutenção do status de inferioridade das comunidades judaicas reafirmada pelo papa 

Gregório Magno, no século VI (FELDMAN, 2009: 590-593). Para Agostinho, a presença dos 

judeus é fundamental à concepção da escatologia cristã, pois sua dispersão é parte do 

testemunho da presença real de Cristo e do deicídio cometido por estes. Culpados no passado, 
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âmbito privado. 
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os judeus representam também a conversão no futuro, da qual depende o Juízo Final. Para 

Gregório Magno, que buscou consolidar as relações do papado com as monarquias bárbaras, 

entre elas a Hispânia visigótica, o status jurídico judaico deveria basear-se na tolerância, 

afirmando-se sua autonomia interna, mas mantendo-se sua inferiorização em relação aos 

cristãos. Opondo-se às conversões forçadas, tampouco aceitava o proselitismo judaico, que 

colocava em risco a cristandade e devia ser combatido com veemência. Aos judeus,  deveriam 

ser mantidos os direitos adquiridos e definidos na lex imperial romana
199

, mas nenhuma 

condição deveria favorecê-los diante da cristandade (MARCUS, 1938: 111-113). 

A legislação afonsina, derivada das tradições romana e canônica, reflete a  

continuidade da estigmatização e marginalização da minoria judaica. As leis são rigorosas: 

impedem os judeus de ocuparem cargos públicos, punem com rigor qualquer prática judaica 

proselitista, proíbem relações entre judeus e cristãos e obriga os judeus a utilizarem elementos 

distintivos em suas vestimentas. Por outro lado, tanto no Fuero Real (4,2,7) quanto nas 

Partidas (7,24,5), Afonso X admoesta os cristãos a não envolverem-se em conflitos diretos 

com os judeus, através de atos ofensivos ou punições não autorizadas. O rei estabelece que 

todas as contendas deveriam ser dirimidas através dos tribunais oficiais e os mesmos não 

podiam obrigar judeus a apresentarem-se em juízo aos sábados, garantindo-se o descanso 

sabático. Além disso, questões envolvendo apenas judeus poderiam ser julgadas por suas 

próprias leis, possibilitando a existência de um foro legal nas comunidades judaicas. Este tipo 

de direito foi sumariamente rebatido por Sancho IV (1258-1295), filho e herdeiro de Afonso 

X, líder de um motim contra o próprio pai, que acabou por sucedê-lo no trono e eliminou o 

direito entre os judeus de nomearem e manterem magistrados. Sancho estabeleceu que os  

foros legais judeus só poderiam ser presididos por juízes cristãos, ainda que devesse ser 

respeitada sua legislação interna (O’CALLAGHAN, 1999: 141). 

Pode-se verificar, pois, um paradoxo presente nos documentos legislativos de Afonso 

X: cerceadores das liberdades políticas judaicas, propagadores de elementos de  

estigmatização e marginalização, os textos afonsinos, ao mesmo tempo, estimulam a 

tolerância para com as comunidades judaicas e adota estratégias para sua preservação e  

defesa. As intenções do rei, ao promulgar tais sentenças, não são explícitas, e só podem ser 

avaliadas levando-se em consideração as características particulares das cortes castelhanas de 

então. Não era raro, nas cortes ibéricas, que judeus tivessem papel econômico importante, 
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 A condição de religio licita no Império Romano é anterior ao surgimento do cristianismo. A religião judaica era 

considerada uma prática aceita e recebia proteção legal. Tal legislação influenciou as condutas jurídicas 

relacionadas aos judeus no Codex Theodosianus, perpetuando-se no direito canônico e entre as monarquias 

bárbaras, inclusive as de origem visigótica. 
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dada sua propensão para a atividade comercial e a prática usurária, vedada aos cristãos.  

Muitos judeus emprestavam dinheiro, sementes e azeite, redigindo em hebraico ou mesclando 

vocabulários próprios das comunidades judaicas à língua castelhana suas letras de câmbio ou 

faturas, muitas destas endereçadas às cortes reais. Por toda parte, e assim também em Castela, 

os termos relativos às atividades econômicas são derivados do hebraico, como o indicativo de 

juros quiño, de raiz hebraica – quenesh (ATTALI, 2003: 249). 

Afonso X mantinha estreita relação com judeus que se destacavam em sua corte. Seu 

mais influente tesoureiro, Zag de la Maleha era de origem judaica e mantinha vínculos 

econômicos com outros judeus prestamistas e comerciantes que trabalhavam para o  rei. 

Joseph ibn Zadok era coletor de impostos e, apesar de não ser admitido nas cortes 

oficialmente, poderia ser considerado o executor de uma política financeira eficaz. Além  

disso, o rei acolhia em sua rede de relações pessoais judeus intelectuais e eruditos de diversas 

regiões do reino. Há indícios até mesmo de judeus que frequentavam livremente mosteiros 

dominicanos em Toledo para jogar dados com nobres do reino, como atestado por Suarez 

Fernandez (1983). 

A cobrança de impostos das comunidades judaicas era uma fonte considerável de 

riquezas para a monarquia afonsina. A responsabilidade pela coleta anual de tributos era das 

sinagogas, o que pode ter desencadeado esforços reais em protegê-las contra ataques de 

cristãos, ao mesmo tempo em que se criavam mecanismos de controle sobre as práticas 

religiosas em seu interior. Além da captação – el pecho o cabeça de los judíos – a taxação  

pela utilização de propriedades que houvessem pertencido anteriormente a cristãos 

representava uma elevada arrecadação para a coroa. 

A Reconquista trouxe importantes implicações sociais, econômicas e políticas para os 

reinos ibéricos, uma vez que a disponibilidade de terras sob domínio das coroas cristãs 

descolou uma expressiva parcela da população para o norte, estimulando ainda o aumento 

demográfico, mas dificultando o estabelecimento de redes de comunicação eficazes. O 

esvaziamento da população muçulmana de regiões como Sevilha, Córdoba e Jaén criou 

dificuldades para a economia que, somadas ao endurecimento da postura de Afonso X para 

com as comunidades muçulmanas de seu reino, teve como consequência a necessidade de 

aumento da arrecadação tributária entre as comunidades cristãs e, mais ainda, nas 

comunidades de origem judaica, provocando tensões sociais expressivas. 

Garcia de Cortázar (1988) problematiza a Reconquista sobre o ponto de vista do 

esvaziamento da população das cidades e do campo. Para ele, a legislação afonsina sobre os 

judeus significou a proteção da prática usurária e a garantia da permanência da riqueza dessas 
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comunidades frente ao problema do declínio na produção agrícola. Esta proteção teve que se 

tornar mais eficaz conforme aumentavam também os atritos entre os cristãos (em especial o 

clero) e os judeus, uma vez que os primeiros reclamavam para si os direitos sobre as riquezas 

acumuladas pelos segundos. O autor ignora, entretanto, que a legislação que protegia os  

judeus  também  contribuía  para  a  propagação   de  estigmas  sobre  eles,  alimentando      os 

estereótipos de deicidas, malignos e avarentos. 

Para Julio Valdeón Baruque (1994), pouquíssimos judeus ocupavam posição de 

confiança da coroa nos reinos ibéricos no século XIII, mas estes poucos participavam da vida 

cultural e econômica da monarquia ativamente. Em Alfonso X el Sabio, Baruque (2003) 

argumenta ainda que o rei, em seu governo e através de seus esforços legislativos, preocupou- 

se mais com as questões humanistas da política do que propriamente com a teologia e a 

religião, o que confere a ele destaque como preconizador de uma política moderna  em 

Castela, inclusive em relação à tolerância aos judeus. 

Yitzhak Baer (1981) foi o pioneiro em analisar as relações entre cristãos e judeus em 

Castela não sob o prisma da convivência, mas da coexistencia. Para ele, a historia do povo 

judeu é a história de um povo em si, culturalmente coeso, que ocupou espaços nos reinos 

cristãos em momentos específicos. No que tange à legislação, Baer afirma que a frouxidão no 

trato com os judeus no início do reinado de Afonso X desenrolou-se em um endurecimento da 

posição do rei contra as comunidades judaicas, estimulado por distúrbios de ordem econômica 

associados a revoltas e complôs da nobreza e ao endurecimento do discurso clerical contra o 

judaísmo em Castela. 

De fato, parece claro que o problema da presença judaica era um paradoxo para a  

coroa e a Igreja: ao mesmo tempo um perigo para os cristãos, fazendo-se necessária a 

aplicação de leis rigorosas contra o proselitismo judaico, o judeu representa também um 

aspecto importante da teología e escatología católica. Afonso X, ciente desta problemática e 

não fazendo distinção entre os eruditos do reino de quem se aproximava, preocupado ainda  

em proteger da violência os grupos de judeus de grande expressão financeira e comercial no 

reino, acabou por criar mecanismos jurídicos que, ao segregar as comunidades judaicas, 

também serviriam para protegê-las e garantir o sucesso de suas atividades económicas 

(O’CALLAGHAM, 1999). Na prática, a legislação afonsina não evitou o ataque de grupos 

cristãos em Castela contra sinagogas e espaços sociais judaicos, bem como não foi capaz de 

conter o discurso de inferioridade propagado pelos clérigos locais contra o judaísmo e seus 

seguidores. 
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Portanto, ao assumir o trono, Afonso X deparou-se com o desafio de governar com 

eficácia os reinos que recebeu como herança e que tinham características socioeconômicas e 

culturais bastante plurais. Além dos territórios que reivindicavam autonomia e exigiam 

esforços de guerra para manterem-se coesos e subjugados à monarquia católica, havia uma 

expressiva população de minorias étnico-religiosas, especialmente de muçulmanos e    judeus, 

que viviam, sobretudo, ao sul de Castela e em Andaluzia. Diante deste cenário, o propósito do 

rei não foi anular as diferenças marcantes de seu reinado, mas integrar os vários grupos em 

uma unidade coerente e, até onde fosse possível, harmônica. Os laços de vassalagem com 

reinos próximos eram mantidos com o objetivo de evitar disputas territoriais desgastantes nas 

fronteiras, ainda que por vezes a guerra se fizesse necessária ou incontornável. Internamente, 

convinha cercar-se de mecanismos jurídicos que garantissem o equilíbrio das tensões sociais 

em comunidades difusas e heterogêneas, em especial no que diz respeito aos espaços urbanos, 

que concentravam atividades econômicas diversas das quais participavam cristãos, 

muçulmanos e, especialmente, judeus. 

A minoria judaica representava uma parcela pequena, porém importante do ponto de 

vista econômico, da população. Os tributos per capita e a taxação das terras utilizadas pelos 

judeus representavam um montante expressivo para as contas da coroa. Além disso, famílias 

nobres de judeus, estabelecidos há muito na Península Ibérica, possuíam grande influência nas 

cortes. Afonso X, o Sábio, cercou-se de intelectuais e pensadores de origens nobiliárias 

diversas, dado seu apreço pela erudição. Moralizador, defensor da educação e da ciência,  

tinha importantes e influentes nobres judeus como homens de confiança, ligados ao exercício 

da medicina, da ciência, das finanças e do comércio. Segundo Juan Gil Zamora, era vigilante 

ao estudo, de memória excelente, discreto ao falar, distinto em elegância, moderado ao sorrir  

e de destacada generosidade (LOAYSA, 1982). Esta última qualidade parece ter influenciado 

bastante suas relações sociais, não fazendo Afonso X distinção de seus próximos por 

características religiosas ou culturais. 

A legislação promulgada durante o governo de Afonso X tinha características 

particulares que combinavam os esforços reais em organizar a sociedade sob seu comando à 

tentativa de integrá-la como um corpo coerente. O conceito de soberania adotado pelo rei 

Sábio compunha-se a partir da percepção de que o rei era a cabeça do reino, superior a todos e 

independente na esfera do poder temporal, do qual faz parte a ordenação jurídica. Para que 

todo o corpo funcione adequadamente, o bom funcionamento da cabeça é imprescindível, pois 

é a ela que o restante do corpo obedece. Esse bom funcionamento só é possível existindo-se 

leis adequadas que garantam o equilíbrio social. A desobediência às leis seria a grande causa 
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da desordem de todo o corpo, compondo-se como função da cabeça (o poder temporal do rei) 

zelar pela aplicação e execução das mesmas (Partidas, 2,12, 1-2 e Espéculo 2,1,6). 

Para que o corpo funcione bem, todas as esferas da vida cotidiana devem ser 

resguardadas pela lei, incluindo-se a defesa da religião cristã, ordenadora da moral e dos bons 

costumes (O’CALLAGHAN, 1999, p. 45). Os judeus, acometidos pela descrença na fé 

verdadeira, são membros inferiores deste corpo social, causando danos perigosos a todos se 

não forem marginalizados, contidos e controlados pela lei, construída com base em sua 

estigmatização social. Por outro lado, para além da saúde espiritual do reino, a tolerância 

configura-se importante para a prosperidade econômica e política da coroa e de todos os 

cristãos ou não cristãos de Castela, pois sua unidade pode ser abalada caso prejuízos dessa 

ordem se abatam sobre sua população. 

Em defesa da manutenção das rendas obtidas através das atividades financeiras e 

comerciais judaicas, aliada a um posicionamento pouco conservador de aproximação 

intelectual com uma nobreza judaica influente, o discurso teológico-jurídico moralizador e 

estigmatizador presente no Espéculo, no Fuero Real e nas Siete Partidas combina-se à defesa 

de alguns interesses judaicos específicos no que concerne à preservação de seu patrimônio, 

conservação de suas atividades financeiras e manutenção de sua autonomia legislativa, 

sustentados pelo estímulo a tolerância e a não violência no contexto privado. Ainda que, no 

nível jurídico, aos judeus fossem assegurados certos direitos e até privilégios, as relações 

socioculturais no reino de Castela não eram sempre pacíficas e a própria legislação recém- 

promulgada não foi, por diversas vezes, aplicada de forma efetiva, contribuindo para que 

episódios de violência contra os judeus não fossem raros como se pretendia. 

As relações de força originadas da legislação promulgada por Afonso X, no que se 

refere ao trato com os judeus, são reflexo das relações sociais existentes entre o rei e seus 

súditos, bem como entre esta minoria e a população cristã do reino. Para René Rémond 

(2003), as forças políticas não podem ser descoladas das relações sociais múltiplas que 

proporcionam aos governos, aparelhos administrativos e comunidades humanas sua 

diversidade, seus antagonismos e sua margem de independência. 

Os ordenamentos jurídicos promulgados por Afonso X, no que tange à minoria 

judaica, se originam de um campo específico do tecido social: a religião. O sociólogo francês 

Pierre Bourdieu, no livro A economia das trocas simbólicas, define a religião como um 

conjunto de práticas e de representações revestidas de sacralidade, que se estrutura  “na 

medida em que seus elementos internos se relacionam entre si, formando uma totalidade 

coerente capaz de construir uma experiência” (1999: 179). Os aspectos da religiosidade de um 
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grupo constituem-se enquanto sistema simbólico de comunicação e de pensamento capaz de 

criar e manter vínculos de força e ordenamento, com consequências importantes para  a 

política e para a criação/perpetuação de elementos culturais. As relações de representação  são 

modalidades variáveis criadas em um contexto histórico-social específico que permitem 

discriminar determinadas características e apontá-las como signos da diferença. As 

representações e simbologias impostas pela Igreja Católica do medievo a outras religiosidades 

são os pilares sobre os quais se constroem a identidade de seus praticantes, seja na ótica do 

próprio cristianismo no sentido de desumanizá-los e inferiorizá-los, seja na prática dos grupos 

qualificados como hereges ou, no caso dos judeus, infiéis. A representação torna-se, nesse 

contexto, um parâmetro discursivo que considera simbologias socialmente construídas como 

realidades seguras, o que de fato – na práxis – não se sustenta. “A representação transforma- 

se em máquina de fabricar respeito e submissão, num instrumento que produz uma exigência 

interiorizada, necessária exatamente onde faltar o possível recurso à força bruta” 

(CHARTIER, 1991: 185). 

A legislação afonsina foi construída sob o signo do cristianismo. Nela, os judeus 

aparecem representados como homens sem fé (Partidas, 7, 24, 1), deicidas (Partidas, 7, 24, 3) 

e perigosos (Partidas, 7, 24, 8). Tais representações, dotadas de elementos simbólicos de 

inferiorização, possibilitam a reafirmação da diferença, justificando-se assim a criação e 

aplicação de instrumentos jurídicos capazes de proteger os cristãos contra seus inimigos 

potenciais. O judaísmo aparece, portanto, como uma representação contrária à fé cristã. A 

representação torna-se um sistema de significação capaz de atribuir sentido e criar uma nova 

identidade oposta àquela que a define e aponta. “A identidade e a diferença são estreitamente 

dependentes da representação. É por meio da representação [...] que a identidade e a diferença 

adquirem sentido” (SILVA, 2000: 91). O conceito de identidade é um parâmetro de referência 

daquilo que é e, ao mesmo tempo, um sistema de diferenciação daquilo que não é. Há, 

portanto, uma forte tendência em afirmar o que é como norma, descrevendo, avaliando e 

excluindo aquilo que não é através de um jogo de forças em que as definições estão ligadas a 

imposições, hierarquias e poder (SILVA, 2000: 74). A prática jurídica de segregação e 

inferiorização dos judeus durante o reinado de Afonso X de Castela pauta-se na exclusão dos 

mesmos do lugar social ocupado pelo grupo católico dominante, associando-os às esferas  

mais baixas dos valores cristãos, justificando-se assim sua marginalização. 

Stuart Hall elenca que as identidades são construídas por meio do discurso e só podem 

ser compreendidas em seus espaços históricos “no interior de formações e práticas discursivas 

específicas, por estratégias e iniciativas específicas” (2000: 109). Entendemos que a  
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legislação afonsina promulgada em Castela no século XIII revestiu-se de elementos 

afirmadores da identidade cristã e da diferença judaica utilizando-se de princípios  discursivos 

de estigmatização do povo judeu. Entretanto, ao mesmo tempo, por estar imersa no campo 

jurídico, regulamentadora da ordem social e, levando-se em conta as relações 

socioeconômicas do próprio rei com judeus de destaque em suas cortes, a afirmação da 

tolerância funcionou como elemento de proteção para que o discurso estigmatizador não 

descambasse em um caos desordenado de violência. Ao judeu, é garantido, sob o governo de 

Afonso X, o direito de existir e viver em relativa paz, não se esquecendo, entretanto, sua 

condição de inferioridade diante dos cristãos do reino. 

A partir de um estudo de caso na localidade nomeada ficticiamente Winston Parva, 

próximo a Leicester, Inglaterra, Elias e Scotson, em Os estabelecidos e os ‘outsiders’: 

sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade (2000: 15), estabelecem 

os conceitos de estigmatização e sociodinâmica, no sentido de explicitar a forma pela qual 

determinados grupos qualificados como superiores atribuem aparatos estigmatizadores a 

pequenos segmentos sociais inferiorizados. Entretanto “um grupo só pode estigmatizar outro 

com eficácia quando está bem instalado em posições de poder das quais o grupo  

estigmatizado é excluído” (ELIAS; SCOTSON, 2000: 23). É nesse sentido que ocorre de fato 

a estigmatização de um grupo específico, através do discurso de negação e da desvalorização 

do outro. O processo de estigmatização de um grupo social só se faz de forma efetiva na 

medida em que o grupo inferiorizado corrobora com os parâmetros a ele impostos pelo grupo 

estabelecido em um maior nível hierárquico. É o reconhecimento próprio de uma minoria 

como outsider, e a reprodução dos valores a ela imputados, o grande legitimador dos estigmas 

sociais inter-grupais (ELIAS; SCOTSON, 2000: 27). 

No Espéculo, no Fuero Real e nas Partidas, as referências aos judeus aparecem 

especialmente vinculadas a duas esferas: a) a natureza infiel e maligna do judaísmo; b) a 

necessidade de se separar judeus de cristãos em todos os aspectos da vida social. No que se 

refere ao primeiro aspecto, observamos que os elementos de estigmatização dos judeus em 

Castela apresentam-se na medida em que são acusados de deicídio, avareza, proximidade com 

o maligno e envenenamento de cristãos. Esses elementos reforçam a condição inferior dos 

judeus e os estigmatiza, justificando-se sua submissão aos cristãos de todo o reino e, em 

especial, à coroa. O segundo aspecto funciona como o estabelecimento de um limite nas 

relações sociais entre judeus e cristãos, evitando-se o proselitismo judaico e a contaminação 

da fé cristã pelos ritos judaizantes. Mantendo-se, pois, os judeus sob controle, reforça-se o 

domínio da coroa e o discurso de defesa da fé cristã. O próprio reconhecimento da  
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importância da atividade econômica usurária exercida pelos judeus em Castela funciona como 

um elemento de dominação, uma vez que, dada sua natureza pecaminosa, a atividade era 

vedada aos cristãos: os judeus exercem uma função socioeconômica relevante para a 

monarquia castelhana no período e, por isso, devem ser juridicamente tolerados e protegidos, 

mas devem ser mantidos sob controle para que não contaminem com seus pecados e sua 

descrença aqueles ao seu redor. Norbert Elias (2000: 25-26) afirma que, comumente, a 

equiparação jurídica dos grupos sociais não é acompanhada pela abolição da estigmatização. 

Ao contrário, constrói-se também a partir dos meandros jurídicos, uma vez que a submissão  

de uma minoria às normas reforça a participação na superioridade de um grupo. Daí a 

importância de que a normatização da ordem social estimule a tolerância dos grupos 

estigmatizados, garantindo-se sua submissão às ordens do grupo. Os documentos legislativos 

do governo de Afonso X de Castela, ainda que estigmatize os judeus, tolera sua existência, 

pois extrai dela domínio e legitimação. 

Por sua vez, o discurso político (ORLANDI, 2006), tipo discursivo no qual se inserem 

os textos jurídicos promulgados no governo de Afonso X, caracteriza-se como um elemento 

de poder, capaz de atribuir e sustentar a superioridade de determinados grupos a partir da 

argumentação imposta ao conjunto social pela força simbólica. No Espéculo, o discurso 

político de Afonso X visa garantir a submissão de todos os grupos sociais que se encontram 

sob seu domínio, em Castela. A sociedade é simbolicamente apresentada como um corpo 

socia
200  

composto pela cabeça (o rei) e os membros (os grupos sociais), que só podem 

funcionar adequadamente se todos os participantes exercerem suas funções em prol do bem 

comum, submetendo-se à vontade da cabeça, pois é ela que governa e comanda o 

ordenamento social. O Fuero Real estabelece este ordenamento no âmbito das comunidades 

locais, nas áreas urbanas ou no meio rural. Considera as especificidades destas comunidades, 

mas mantém sobre elas o mesmo rigor legislativo, de forma que nenhuma escape ao rígido 

controle da coroa. Busca consolidar o domínio político da monarquia através do ordenamento 

das atividades econômicas (cobrança de tributos, fiscalização, regulamentação das atividades 

agrícola e comercial), estabelecimento de critérios de elegibilidade política e jurídica 

(reforçando e, ao mesmo tempo, limitando o exercício de funções senhoriais e das 

magistraturas) e normatizando as condutas sociais. As Siete Partidas, por sua vez, funcionam 

como uma expressão política do discurso cristão da monarquia afonsina em Castela. As 

                                                      
200

 Tema recorrente na Idade Média, inicialmente vinculado à teologia, em que a Igreja seria a cabeça, responsável 

por governar os outros membros em busca da harmonia social. No século XIII a metáfora será retomada pela 

monarquia cristã de Castela, atribuindo-se o governo da cabeça à coroa, única legisladora legítima por mandado 

divino (ALMEIDA, 2001/2002). 
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simbologias religiosas que permeiam o conteúdo dos textos refletem a autoridade discursiva 

do próprio rei, interessado em defender os princípios da fé cristã contra os hereges e os 

infiéis, o que torna a religião não apenas um elemento cultural para esta sociedade, mas uma 

característica inerente a esta atribuição de poder político, com consequências específicas para 

a política e para a sociabilidade entre as comunidades cristãs e as outras minorias religiosas. 

Para os judeus, isso significa a estigmatização através do discurso de inferiorização de sua fé  

e natureza, a submissão, pelos efeitos jurídico-normativos dos textos, com força de lei, e a 

proteção, a partir do discurso da tolerância necessária à manutenção da coesão e da harmonia 

social. 

De acordo com Feldman (2009: 593-594), durante o medievo, compõem-se cinco 

eixos principais acerca da tolerância à presença judaica nos reinos cristãos ocidentais: a) o 

impedimento do proselitismo e o controle das conversões; b) a proibição da conversão forçada 

de judeus ao cristianismo; c) a definição de espaços proscritos aos judeus; d) proteção das 

comunidades judaicas como garantia do exercício de suas atividades financeiras e comerciais; 

e) não concessão de cargos públicos ou de exercício de poder aos judeus. Tais normas são 

regidas, no plano do discurso teológico e da aplicação jurídica, por dois princípios 

norteadores: a natureza da (sobre)vivência dos judeus ligada ao testemunho do sofrimento de 

Cristo e da superioridade da Igreja e o aviltamento das comunidades judaicas como 

mecanismo de controle social, para evitar-se o contágio das comunidades cristãs. 

Nos documentos elencados, Espéculo, Fuero Real e Siete Partidas, estes eixos e 

princípios norteadores apresentam-se explicitamente. Assentada sob a perspectiva teológico- 

doutrinária católica, a separação rígida entre judeus e cristãos aparece como grande objetivo 

das leis relacionadas ao ordenamento religioso da sociedade, propagando-se a inferioridade 

dos primeiros, acusados de deicídio e de propagação do mal e a moralidade e defesa dos 

interesses do segundo grupo. Os preconceitos contra os judeus aparecem, assim, como 

instrumentos de exclusão legal dos judeus da administração pública e limitação dos espaços 

sociais por eles frequentados. Entretanto, as tensões inerentes à convivência entre a população 

cristã e as minorias, em especial nos centros urbanos, exige que se criem mecanismos de 

proteção dos judeus contra a violência gratuita e as conversões forçadas. Apesar de não 

declarada, a importância dos judeus na administração e finanças do reino aparecem nas 

entrelinhas dos textos, pois ainda que os mecanismos de proteção aos judeus sejam ambíguos, 

subsistem como objeto legitimador de uma política de tolerância. 

Os ordenamentos jurídicos propostos por Afonso X em Castela e Leão conformam o 

primeiro esforço de uma monarquia ibérica em compilar uma legislação ampla e única,  capaz 
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de regulamentar os aspectos mais importantes da vida pública, privada, religiosa, e social no 

reino. Entretanto, ainda que esses esforços tenham significado o trabalho constante das cortes 

reais e a dedicação do rei em fazer chegar às diversas regiões do reino tais documentos, as 

realidades locais nem sempre foram de observância rigorosa às leis estabelecidas. Na prática, 

os magistrados e órgãos jurídicos, acostumados a princípios consuetudinários difusos e à falta 

de fiscalização, trabalhavam em função dos costumes locais e de interesses específicos. Os 

esforços legislativos do rei Afonso X podem ser vistos, entretanto, como reflexo da tendência 

centralizadora da monarquia castelhana conforme avançava a reconquista, na construção de 

uma sociedade mais hierarquizada e organizada sobre os princípios da cristandade. 
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A CRÔNICA DE ALFONSO X COMO FONTE PARA O ESTUDO DAS 

RELAÇÕES ENTRE O REI E A NOBREZA EM CASTELA NO SÉCULO 

XIII 

 

 

Luiz Augusto Oliveira Ribeiro
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Resumo: As crônicas medievais têm despertado o interesse de vários historiadores, além de 

estudiosos de diversas áreas do conhecimento como letras, artes, filosofia e educação. Em 

relação à Idade Média, as crônicas constituem uma tipologia documental que possibilita ao 

pesquisador investigar os mais variados aspectos desse período histórico. Elegemos como 

fonte de pesquisa a Crônica de Alfonso X, escrita por volta de 1344 a mando do Rei Alfonso 

XI (1312 – 1350), bisneto de Alfonso X, o Sábio. Utilizar-se deste gênero literário como fonte 

histórica, exige do pesquisador um olhar atento acerca do contexto e circunstâncias que 

levaram à elaboração do documento – no caso, o reinado de Alfonso XI – e, a partir desta 

reflexão, pensar o documento como fonte para o estudo do reinado de Alfonso X. Buscaremos 

analisar a relação entre o monarca e a nobreza castelhano-leonesa, especificamente, as 

motivações que levaram à revolta nobiliária de 1272/1273. 
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Introdução 

 

 

As crônicas foram um importante instrumento para o registro da história dos homens 

medievais, dessa forma, se configura hoje aos pesquisadores como importante fonte de estudo 

para a compreensão daquela sociedade e daqueles que a compunham. Áreas como a filosofia, 

educação, história, artes e outras, principalmente atreladas às ciências humanas, voltam seus 

olhares para a crônica como fonte de estudo, cada uma destas dando ênfase em aspectos 

fundamentais e específicos. 

A pluralidade de abordagens e interpretações tem enriquecido o trabalho voltado ao 

período medieval, permitindo que possamos compreendê-lo como um período complexo e  

que merece atenção e cuidado dos pesquisadores, principalmente para desconstruir a ideia de 

uma Idade Média enquanto período de estagnação e atraso. 

Pensar e repensar as crônicas medievais pressupõe conhecimento de sua forma e suas 

intencionalidades, a análise historiográfica destas obras devem respeitar alguns pressupostos 

básicos de pesquisa, levando em conta contextos de produção, autores, intencionalidade, bem 

como um diálogo com outras fontes e historiografias a fim de questionar o documento 

histórico. 

Dessa forma, com o olhar do historiador, podemos refletir acerca das temáticas que a 

crônica medieval oferece à pesquisa, neste caso específico a relação entre o rei e a nobreza 

castelhana-leonesa, duas forças fundamentais à organização social durante a Idade Média e 

que entram em embate na segunda metade do século XIII. É importante lembrar que a escrita 

da crônica medieval é uma produção de corte, portanto, está inserida dentro de um conjunto  

de regras e de exigências feitas ao autor da obra em sua elaboração. 

A Crónica de Alfonso X, elaborada por volta de 1344, foi encomendada pelo rei 

Alfonso XI, monarca castelhano-leonês bisneto de Alfonso X. Produzida quase um século 

depois dos fatos narrados, o documento apresenta alguns erros cronológicos e de itinerários  

do rei. No entanto, no caso específico da Crónica de Alfonso X, foram compiladas cartas de 

negociações entre o rei e a nobreza, quando se dá a revolta nobiliária de 1272 e 1273. 

A historiografia recente, principalmente a espanhola, tem voltado os olhares ao  

reinado de Alfonso X e dessa forma mapeou todos estes documentos inseridos na crônica e 

que hoje se colocam como fontes de estudo para a compreensão das relações sociais entre o  

rei e a nobreza. Em sua maioria, são cartas trocadas entre estes dois grupos durante o processo 
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de revolta nobiliária, negociando principalmente em torno do processo de centralização do 

poder empreendido por Alfonso X, por meio da unificação dos códigos jurídicos. 

 

A História e o trabalho com as Crônicas Medievais 

 

 

As crônicas tem sido importantes instrumentos de pesquisa para a compreensão da 

Idade Média, os acontecimentos políticos, as ações e feitos de monarcas, bem como as 

relações sociais que se estabeleciam no período. Dessa forma, as crônicas medievais devem 

ser encaradas como gênero histórico-literário que atendeu às necessidades de registro 

histórico, muitas vezes carregados de intencionalidades declarada nos próprios documentos. 

Se pensarmos acerca do conceito de História e buscarmos entendê-lo a partir do 

pensamento medieval, é possível perceber que muitas vezes o homem medieval se preocupou 

em registrar os acontecimentos para posteridade. Portanto, 

 

Para conhecer a Idade Média, o medievalista dispõe de vários tipos de fontes 

e, entre elas, as fontes narrativas. Alguns desses relatos podem ser 

testemunhos ingênuos do que alguém viu ou ouviu. Mas muitos são também 

obras elaboradas, em que o autor pôs todos os cuidados para transmitir à 

posteridade a lembrança do passado, próximo ou remoto. Houve na Idade 

Média, muitos historiadores (GUENÉE, 2006, p. 523). 

 

Neste sentido, as crônicas representam importante instrumento de registro e de 

legitimação política e social durante a Idade Média. É importante lembrar, no entanto, que 

existia ainda neste período outra forma de escrita da História, talvez, a mais formal delas, mas 

que trazia problemas em sua elaboração e discurso, uma vez que tinha um caráter fantasioso e 

sem muita preocupação com os acontecimentos e fatos. 

 

Durante séculos, a exemplo dele, o historiador teve que escolher entre a 

história, que era um relato pomposo mas sem muitas datas, e a crônica, onde 

o essencial eram as datas, cada uma seguida de breve menção do ou dos 

acontecimentos ocorridos. E como a ambição de muitos historiadores era 

apreender a história do mundo no todo, da Criação até seu tempo, o modelo 

mais utilizado foi sem dúvida o da crônica universal (GUENÉE, 2006, p. 

533). 

 

Política, economia, cultura e sociedade são elementos que circundam a elaboração das 

crônicas medievais, mesmo que esses objetivos não estivessem expressos na elaboração do 

documento. A princípio, ao analisar a crônica como forma da escrita da História percebe-se 

que existe apenas a preocupação do autor em registrar elementos políticos e militares. No 
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entanto, a renovação da historiografia promovida pela Escola do Annales, ampliou o leque de 

abordagens, e as crônicas medievais passaram a ser analisadas em suas mais diversas 

vertentes (FUNES, 1997, p. 137). 

O registro dos fatos do reino e dos reis narrados nas crônicas perpassam elementos 

comuns que circundam o contexto de elaboração de qualquer texto histórico, como a cultura, 

economia, política e organização social, os quais são fundamentais à compreensão do  

contexto histórico narrado, no entanto, o que se visualiza nesta tipologia documental é a busca 

por elaborar um texto que garanta não apenas legitimidade política, mas também reafirmação 

do poder real. 

Marcela Lopes Guimarães afirma que: 

 

 
A crônica histórica tardo-medieval é uma realização discursiva narrativa, 

[...] com intenção de verdade, ainda que incorpore elementos ficcionais que 

servem a essa verdade. [...] Ora, ao afirmar ser a crônica um texto narrativo, 

isso significa que seu estudo inclui elementos como foco, espaço, tempo, 

personagens, enredo, figuras e intertextualidade que, dentre mais 

componentes, interessam aos Estudos Literários; assim como a transcrição  

de manuscrito e a realização de edições críticas interessam prioritariamente à 

Filologia que, ao fim, acaba por realizar um trabalho de que todos os 

medievalistas precisam (GUIMARÃES, 2012, p. 70). 

 

Portanto, a pesquisa com as crônicas medievais devem, seguramente, ter os cuidados 

inerentes a qualquer pesquisa histórica, analisando contextos, personagens, enredos, a forma 

da escrita e, principalmente, as intencionalidades não declaradas e/ou não evidentes. Além 

disso, o estudo das crônicas impõe a necessidade da análise interdisciplinar uma vez que as 

mais diversas ciências e áreas do conhecimento são fundamentais à compreensão e à leitura 

mais completa da obra, como é o caso da Filologia e o da Literatura. 

 Além de conhecer o documento e percebê-lo como uma fonte histórica que precisa ser 

cotejada em consonância com outras áreas do conhecimento, “há que confrontar 

necessariamente com a existência de todo um conjunto de mensagens simbólicas que são 

características deste tipo de obras e que tem de ser individualizadas, interpretadas e 

filtradas”
202 

(TULIANI, 1994, p.6). Dessa forma, é necessário um trabalho pormenorizado e 

cuidadoso,  seja  com  os  conceitos  chave,  seja  com  elementos  mais  gerais  da  escrita     e 

estruturação do texto. Muitas vezes, as discussões abordadas nas crônicas medievais trazem 

questões mais profundas, de caráter político e/ou uma simples descrição de alguns fatos que 

tomaram proporções diferenciadas, portanto, cabe ao pesquisador perceber a linguagem e a 
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 “hay que enfrentarse necessariamente con la existência de todo un conjunto de mensajes simbólicas que son 

característicos de este tipo de obras y que hay que individualizar, interpretar y filtrar” (TULIANI, 1994, p. 6 
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forma que o texto apresenta tais fatos e acontecimentos. 

Portanto, as crônicas medievais, bem como qualquer documento a ser analisado por 

historiadores pressupõem atenção e cuidados específicos, pois requerem 

 

mais paciência, mais ponderação e a consciência de que pequenos passos 

podem significar grandes avanços no conhecimento. É também necessário  

ter em conta que, perante um conjunto mais reduzido de informações  

directas e objectivas disponíveis, se torna imperioso alargar a base de 

consideração de cada texto ‒ os limites linguísticos deixam de constituir 

qualquer barreira ‒ ao mesmo tempo que ganha maior peso o conjunto de 

operações lógico-dedutivas que permitem reconstituir elos perdidos [...]. 

(MIRANDA, 2009, p. 3). 

 

As crônicas se caracterizam enquanto importante fonte documental para pesquisas de 

historiadores que se dedicam ao estudo da Idade Média. Dessa forma, pesquisadores que se 

dedicam ao estudo dos monarcas e seus reinados, buscam nessas narrativas, informações que 

permitam a realização de suas pesquisas. 

 

Crônica de Alfonso X: O rei e a nobreza castelhana do século XIII 

 

 

A Crónica de Alfonso X, provavelmente elaborada no ano de 1344, abrange três 

reinados: Alfonso X (1252 – 1284), Sancho IV (1284 – 1295) e Fernando IV (1295 – 1312). 

Esta documentação se apresenta enquanto um escrito rico em detalhes e informações, mas 

que, como qualquer outra obra analisada a partir da perspectiva histórica, é necessário um 

olhar atento e cuidadoso por parte do pesquisador, sempre levando em conta os métodos e 

especificidades documentais, uma vez que trás em si a narração de alguns acontecimentos 

que não ficam tão claros e/ou podem ser fruto de uma criação do cronista. 

Quando voltamos os olhares aos elementos que devem ser analisados em uma crônica 

medieval nos deparamos com a necessidade de conhecer o contexto de elaboração da obra,  

os personagens e o autor, neste caso, o cronista que ficou responsável por redigir a obra 

encomendada por Alfonso XI (1312 – 1350), bisneto de Alfonso X (1252 – 1284) em  

meados do século XIV. 

Manuel González Jiménez ao refletir e pensar o autor da Crónica de Alfonso X nos 

apresenta dois nomes importantes a quem podemos fazer tal atribuição: Fernán Sánchez de 

Tovar e Fernán Sánchez  de Valladolid, no entanto  não existe um consenso    historiográfico 

acerca de um desses nomes, parte da historiografia acredita, inclusive, que seja a mesma 

pessoa, um funcionário da corte de Alfonso XI (1312 – 1350). Além do cronista responsável, 
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é possível que tenham existido colaboradores, os quais influenciaram e participaram 

ativamente da construção e elaboração deste documento (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 2000, p. 

181-182). 

Purificación Martínez, afirma que o fato do autor da crônica demonstrar as primeiras 

medidas de Alfonso X (1252 – 1284) durante seu reinado, leva a mostrar a situação real do 

cenário daquele período de “fome, inflação e de uma nobreza indisciplinada”. Segundo ela, 

uma das intencionalidades do cronista é fazer com que o leitor, ao pegar a Crônica de Alfonso 

XI (1312 – 1350), escrita no mesmo período pudesse perceber o quanto este era um rei 

apreciado e capaz de governar e organizar o seu reino (MARTÍNEZ, 2000, p. 185). 

Evidencia-se, portanto, um ideal de rei a ser preservado e legitimado por meio da 

crônica e, somente a partir da compreensão desse ideal e da figura do rei que é apresentada 

nesta documentação é que podemos pensar sobre sua relação com a nobreza que se fortaleceu 

ao longo dos séculos, principalmente em Castela e Leão. Dessa forma, desde o século XIII 

ainda sob o reinado de Alfonso X, 

 

O reconhecimento da posição de superioridade do rei implicava que devia 
ser amado, obedecido, reverenciado e temido por seus súditos. Reforçar 
estes aspetos ideológicos interessava particularmente a Alfonso X, já que seu 
reinado esteve constantemente ameaçado pela rebeldia de coalizões 
nobiliárias (TULIANI, 1994, p.7)

203
. 

 
A figura do rei começa a dividir espaço no século XII com os códigos jurídicos, que 

passariam a ordenar os espaços do reino, além de suas conquistas e o estabelecimento de 

regras que paralelamente ao poder real, estariam em vigência naquele determinado espaço e 

período, limitando assim o poder local dos nobres e sua autonomia jurídica (LE GOFF, 2006). 

É sob esse contexto de elaboração e fortalecimento dos códigos jurídicos no qual a nobreza se 

sente ameaçada e, de fato, inicia sua busca por garantia de seu poder e seu  espaço. 

 No entanto, 
 

Entre ela [a realeza] e a nobreza, as relações variavam. No início, a 

ignorância os comanda, sobretudo no Norte. Os nobres não têm programa 

político, não procuram participar do poder e ainda menos se apoderar dele; 

são governando por interesses pessoais e agem caso a caso, de acordo com  

as circunstancias. Além disso, não coordenam as ações, não se organizam 

nem se reúnem. (GÉNICOT, 2006, p. 282). 

                                                      
203

 “El reconocimiento de la posición de superioridad del rey implicaba que debía ser amado, obedecido, 

reverenciado y temido por sus súbditos. Reforzar este aspecto ideológico interessaba particularmente a Alfonso 

X, ya que su reinado estuvo constantemente amenazado por la rebeldia de coaliciones nobiliárias” (TULIANI, 

1994, p. 7). 
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Dessa forma, percebemos que a nobreza neste momento inicial, dada a sua 

participação política livre e seus domínios próprios, não se preocupa em fazer frente ao poder 

real. Somente com o aparecimento dos códigos jurídicos que passam a intervir sob suas 

jurisdições é que começam a se organizar e ganhar força no cenário político, econômico e 

social. Essa “evolução” da nobreza se constata quando a Idade Média termina, somente com 

este desenvolvimento é que a nobreza medieval garante 

 

[...] independência das estruturas que controlam o resto da população e dos 

encargos que pesam sobre ela, participação na vida pública, exercício da 

profissão das armas realizado a cavalo e no comando de um grupo, fortuna 

fundiária, transmissão hereditária do estatuto. (GÉNICOT, 2006, p.288). 

 

É este grupo que ao longo do século XII e XIII se fortalece e aos poucos passa a ter 

consciência de seu poder e participação política nos reinos. Assim, 

 

Na altura do século XIII a nobreza era reconhecida como um dos três 
“estados” do reino. Formavam parte, junto com os bispos e os cidadãos, 

presididos pelo rei, do corpo político. Dentre as filas dos magnatas, o rei 
escolhia aqueles de maior destaque por nascimento, linhagem, riqueza e 
poder, para o desempenho dos cargos de alférez, mayordomo mayor e 
merinos ou adelantados mayores. A função principal da nobreza era  
defender o reino e aconselhar o rei, que devia amá-los e honrá-los porque   
são nobreza e honra de suas cortes e de seus reinos (Partidas, 2, 10, 3). Sua 
coesão baseada em interesses comuns e nos laços de sangue, lhes permitiu 
tomar consciência de sua força como grupo e converter-se em uma ameaça 
formidável para a monarquia.

204 
(O’CALLAGHAM, 1999, p. 95-96). 

 
É preciso prestar atenção em um elemento importante na relação entre o rei e a 

nobreza. O rei, neste caso Alfonso X, chama e escolhe entre os nobres aqueles que estariam 

aptos a ocupar cargos no reino, estes cargos são em sua maioria políticos, mas que davam à 

nobreza uma função social. A partir dessa organização é que os nobres tomaram consciência 

de seu poder e de sua força, uma vez que eram eles os responsáveis por garantir a segurança 

do reino com seus exércitos e seus homens, a partir da vassalagem. 

A política de unificação jurídica de Castela e Leão foi iniciada durante o reinado de 

                                                      
204

 “A la altura del siglo XIII la nobleza era reconocida como uno de los tres “estados” del reino. Formaban  parte, 

junto con los obispos y los ciudadanos, presididos todos por el rey, del cuerpo político. De entre las filas  de los 

magnates, el rey escogía a los de mayor relieve por nacimiento, linaje, riqueza y poder, para el desempeño de los 

cargos de alférez, mayordomo mayor y merinos o adelantados mayores. La función principal de la nobleza era 

defender al reino y aconsejar al rey, quien debía amarles y honrarles porque son nobleza y honra de sus cortes e de 

sus regnos (Partidas, 2, 10, 3). Su cohesión,basada en interesses comunes y en los lazos de sangre, les permitió 

tomar conciencia de su fuerza como grupo y convertirse en una amenaza formidable para la monarquía.” 

(O’CALLAGHAM, 1999, p. 95-96). 
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Fernando III (1217 – 1252). Todavia, desde o início Alfonso X participou e contribuiu na 

elaboração dos novos códigos, cujo objetivo era reservar ao rei uma parcela maior de poder. 

Tal objetivo seria alcançado com a criação e a prática dos novos códigos jurídicos alfonsinos: 

o Fuero Real, o Espéculo e as Siete Partidas. 

Os problemas com o cerceamento dos poderes locais dos nobres começam a aparecer 

com a implantação do Fuero Real e a busca de Alfonso X em centralizar o poder. A principal 

preocupação destes homens é garantir que não fossem afetados pelo Fuero Real e que 

houvesse juízes da própria região dos fidalgos que julgassem seus casos. Logo, é possível que 

se visualize a preocupação em manter os direitos básicos dos nobres, sendo julgados por seus 

semelhantes e garantindo suas riquezas (CAX, 1998, p. 78-79). 

Todavia, é preciso observar que: 

 

 
[...] quando a nobreza se levantou contra Alfonso X, em 1272 estava ainda 
muito longe de ser excluída do poder; o fortalecimento das instituições em 

beneficio do rei não havia perturbado; se adaptava muito bem às tendências 
absolutistas, sempre e quando este não fora dirigido contra ela, nem contra  
as cidades e quando pudera controlá-lo. No entanto, no último decênio do 
reinado de Alfonso X se iniciou um período de crise aguda entre os nobres e 
as cidades, por um lado, e entre estes e o rei, por outro. Os meios e 
mecanismos desta luta se prolongaram além do reinado de Alfonso 
X

205
(GERBET, 1997, p.123). 

 

A nobreza se adaptou, ela não se reconstruiu do nada. Sempre há um passado ao qual 

se apoiar, sempre há heranças, sejam materiais ou morais. Em diferentes momentos essa 

nobreza se refez, mas sempre na perspectiva de garantir sua participação política e seu poder, 

mantendo títulos, concessões, entre outros privilégios (GENICOT, 2006, p. 290). Além dessa 

capacidade de se reorganizar, entre os anos de 1272 e 1273 o enfrentamento com o monarca 

foi intenso e representou a consolidação de dois poderes fundamentais ao desenvolvimento do 

estado moderno, de um lado o poder real e de outro o nobiliárquico. 

 

Considerações Finais 

 

 

As crônicas têm sido utilizadas pelos pesquisadores para a compreensão do mundo 
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medieval como um todo. Apesar de ser exaltada na narrativa a figura real, existem aqueles  

que se debruçam sobre este documento a fim de compreender a cavalaria medieval,  as 

guerras, os conflitos e as conquistas, avaliando seus aspectos socioeconômicos e políticos. 

Pensar a crônica medieval para entender a nobreza e seu processo de fortalecimento 

para posterior enfrentamento com o rei, é fundamental quando partimos do pressuposto que é 

justamente esta nobreza que envolve também o contexto de elaboração da obra. Nobres e reis 

não são grupos diferentes, ao final, são do mesmo estamento social e se diferenciam pelo 

poder assumido. 

A Crónica de Alfonso X, com sua extensa documentação preservada por meio do 

registro do cronista acerca da revolta nobiliária, tem se delineado importante instrumento para 

o trabalho com a relação de nobres e rei, mas ainda assim existem outros caminhos que dão 

margem às mais diversas pesquisas. Além da relação rei e nobreza, este documento permite 

que outras abordagens sejam aplicadas, a fim de compreender o modo de ver a sociedade na 

qual os homens medievais estavam inseridos e sua forma de reavivar o passado e pensar o 

futuro. 

Portanto, as crônicas medievais expressam a forma de escrever a História de uma 

época. Dadas suas devidas ressalvas, os homens tinham como essência a busca em preservar 

os fatos, por meio destes registros, para a posteridade. Evidentemente que não podemos 

pensar a História enquanto ciência consolidada, tal como é hoje, mas os cronistas medievais 

assumiram, por vezes, o papel de historiadores do reino e garantiram que chegasse até nós os 

registros de suas vivências e dos feitos reais. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise codicológica de um livro de 

horas do século XIV, localizado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Inicialmente 

buscaremos compreender o que é um livro de horas, para que serve, a quem se destinava e 

quais as suas principais características. Através da codicologia, ciência tida como auxiliar da 

História, buscamos analisar as principais características do manuscrito em questão, o 

enquadrando tanto espacial quanto temporal e os seus elementos culturais. Fizemos uma 

descrição física do códice, não analisamos o seu conteúdo escrito, algo que será feito em 

outro trabalho, pois tal analise nos exige um conhecimento mais aprofundado em outros 

ramos do saber, como a Paleografia e o Latim. Por isso, o nosso intuito é através da análise 

física e sobretudo da análise das iluminuras, demonstrar a riqueza e as principais 

características de um livro de horas. Sendo assim, colocamos as seguintes indagações: A 

quem se destinava um livro de horas? Como que se utilizava tal obra? Quais os principais 

elementos e características deste códice? Como este documento veio parar nas terras 

brasileiras? 

 

Palavras-chave: Codicologia, Livro de horas, Iluminuras. 

 

 
 

1.1 – O estudo de um manuscrito medieval pelo olhar da codicologia 
 

 

Através dessa ciência tida como auxiliar da História, tentaremos construir as principais 

características do manuscrito em questão, o enquadrando tanto espacial quanto temporalmente 

e nos seus conjuntos culturais. A codicologia é útil não apenas para os historiadores, muitos 

filólogos, linguistas e historiadores da arte a utilizam em suas investigações, pois a 

Codicologia nos ajuda e nos permite ter uma compreensão mais crítica de livros manuscritos, 

e impressos. 

A codicologia teve as suas origens na França, por volta dos anos 40 com A. Dain, 

quando este publicou a obra Les Manuscrits (1949). Já nos anos 70 a codicologia se espalhou 

pela Europa com o objetivo de restauros dos manuscritos, posteriormente por influência da 

historiografia quantitativa, desenvolveu os métodos quantitativos, e atualmente a codicologia 

possui um caráter mais interpretativo e cultural. 
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Portanto, aqui o nosso objetivo é fazer uma breve descrição física do códice, não 

analisaremos o seu conteúdo escrito, mesmo que isso seja indispensável para o compreende-lo 

melhor, mas isso nos exigiria um conhecimento mais aprofundado em outros ramos do saber 

como a Paleografia e Latim. Por isso, o nosso intuito é através da análise física e, sobretudo  

do estudo das iluminuras, analisar as principais características de um livro de horas. 

Por isso colocamos as seguintes indagações: A quem se destinava um livro de horas? 

Como que se utilizava um livro de horas? Quais os principais elementos e características de 

um livro de horas? 

 

1.2 – O Livro de Horas 

 
 

Este tipo de obra aparece entre os séculos XII-XIII, momento de grandes 

transformações na sociedade européia medieval, pois é nesse período que surgem as primeiras 

universidades e com isso a escrita sai dos meios eclesiásticos e invade a cultura laica, prova 

disso são as cantigas trovadores que aparecem nesse momento. Os livros de horas surgem 

timidamente, se assemelham com um livro dos ofícios utilizados por monges, possuindo as 

chamadas “horas canônicas”: Matinas, Laudes, Prima, Terça, Sexta, Nona, Vésperas e 

Completas, são 8 horas no total, e de 3 em 3 horas a pessoa era chamado a oração. 

Um livro de horas é na verdade, uma obra religiosa adaptada para os leigos, mas não 

era qualquer leigo que tinha condições de utilizá-lo, pois para usá-lo corretamente a pessoa 

deveria ter um elevado nível cultural, por que este tipo de obra não era constituído apenas por 

imagens, também tem o conteúdo escrito, além disso, o individuo deveria possuir certo  poder 

econômico, pois essas obras não eram baratas apenas uma pequena parte da população tinha 

condições de adquiri-lo. Um livro de horas geralmente contém tudo aquilo que seria 

necessário para a salvação da alma de um leigo. 

 

1.3 – Estrutura de um Livro de Horas 

 

 

Sobre a estrutura deste tipo de obra podemos dizer que é composto da seguinte 

maneira: com um calendário, ofícios e orações. Com relação ao calendário, era feito de 

acordo com os interesses da pessoa que encomendou a obra, na qual o copista colocava suas 

preferências, em seguida vêm os ofícios que são ordenados pelas horas do dia e que também 

pode variar de obra para obra. Com relação as orações podemos através destas ter um maior 

conhecimento sobre a origem da obra pois reflete muito os costumes locais do proprietário. 
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Portanto percebemos que um livro de horas tem um caráter bem particular e também 

podemos dizer que é muito útil para conhecer os costumes e a vida cotidiana na Idade Média. 

 

1.4 – Um “pedaço” da Idade Média no Brasil 

 

 

O livro de horas aqui estudado encontra-se na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 

utilizamos a versão digitalizada do manuscrito que se encontra reproduzida na integra em sua 

página eletrônica
207

. Mas como essa obra medieval foi para em uma região que nem sequer  

era conhecida pelos europeus quando o manuscrito foi feito? Como primeira hipótese, 

inicialmente colocamos que durante a Idade Média teria pertencido a alguém de grande 

importância,  que  fazia  parte  da  nobreza,  da  coroa  ou  alguém  com  um  elevado     poder 

econômico e posteriormente alguém o trouxe para as terras brasileiras e que acabou indo 

parar na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

Essa ideia foi confirmada, pertenceu a alguém importante ligado a coroa, isso 

verificamos no fotograma 15 onde encontramos o carimbo da Real biblioteca, atual Biblioteca 

Nacional de Portugal, e a partir desse fato percebemos que o manuscrito poderia ter sido 

levado para o Brasil na primeira metade do século XIX, quando a família real deixou Portugal 

e partiu para o Brasil em finais de 1807 e chegando no ano seguinte em 1808. 

Tal hipótese foi confirmada através de um documentário
208 

realizado pela rede de 

televisão Globo em 2008, em comemoração aos 200 anos da vinda da família real para o 

Brasil. No episódio 11 intitulado Tempos dos livros e da música, mostram os livros que a 

coroa levou para o Brasil e entre uns do que aparecem no documentário é justamente o que 

estamos estudando neste trabalho. 

Portanto, o livro de horas aqui estudado chegou ao Brasil pela família real, só que só 

chegaram dois anos depois, em 1810, isso aconteceu porque na pressa em embarcar acabaram 

deixando algumas coisas para trás, como os caixotes que continham os livros da Real 

Biblioteca e que apenas foram enviadas posteriormente. 

 

1.5 – Características físicas de um Livro de horas 

 

 

Começamos a analise desse livro de horas pela sua encadernação. É na Idade Média 

que surge o formato do livro que utilizamos nos dias atuais, saindo do formato de rolo e 
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passando para o formato retangular. Geralmente a capa de um livro medieval era feita de 

madeira e couro o que fazia ele ficar muito pesado, a madeira era utiliza por que isso evitava 

que os bichos chegassem até o pergaminho que era feito de pele de animal. Um livro de horas 

não fugia a regra, possuía a mesma estrutura, mas, como o seu formato é menor, seu 

manuseio e transporte era mais fácil. 

O códice que estamos analisando, não parece conservar a sua encadernação original, 

assim como muitos outros códices este, parece ter sofrido algumas modificações em sua 

estrutura. Um livro medieval geralmente tinha em sua capa ferros e pregos que tinha a função 

de proteger a capa para que não viesse a danificá-la. Um livro de horas também poderia 

conter esses elementos dependeria, sobretudo das preferências da pessoa que o encomendou. 

Sobre os tipos de escrita, Maria José Azevedo Santos, destaca algumas, como a escrita 

visigótica, que foi “[...] utilizada na Península Hispânica desde o séc. VIII ao XIII” 

(SANTOS, 1994, p. 67), além dessa escrita a autora aponta outras como a Carolina “[...] que 

nasce no Império de Carlos Magno pelo séc. VIII [...]” (SANTOS, 1994, p. 145) e a Gótica 

termo que é designado para descrever “[...] a escrita usada na Europa dos sécs. XII-XIII ao 

séc. XVI [...]” (SANTOS, 1994, p. 159). 

O documento em que estamos trabalhando a escrita utilizada é a Gótica (figura 1) que 

surge depois que o Império de Carlos Magno cai havendo uma renovação no tipo de escrita, 

onde se passa a escrever com uma pena de bico oblíquo. O nome Gótico foi estabelecido 

pelos humanistas que consideravam esse tipo de escrita feia, difícil de entender e por isso 

deram o nome de gótica. As escritas góticas geralmente são difíceis de ler devido à 

proximidade entre as letras, que possuindo o aspecto de serem “pregadas” umas as outras,  

mas como menciona Maria José Azevedo Santos, foi um tipo de escrita que teve uma longa 

duração, indo dos séculos XII-XIII a meados do século XVI. 

Sobre a tarefa do copista durante a elaboração de uma obra, uma das primeiras coisas 

que um copista fazia era traçar o plano da página que guiaria e facilitaria o seu trabalho, pois 

 
las hojas, antes de recibir la escritura, son sometidas a unas operaciones 

previas con La finalidad de ayudar al escriba en su paciente cometido. El 

resultado prácico de estas manipulaciones se traduce en el dibujo de una 

especie de falsilla, más o menos visible, según épocas y lugares (RUIZ, 

1988, p. 133). 
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Figura 1 – Escrita Gótica. 

 

 
Portanto o primeiro trabalho do copista era delimitar a área que seria utilizada para 

colocar o texto escrito e as respectivas iluminuras, primeiro perfurava o pergaminho com um 

instrumento adequado, essas marcações eram depois utilizadas para confeccionar as linhas, 

que poderiam ser feitas com tinta, mina de chumbo ou ponta seca. O copista que fez a obra 

que estamos analisando utilizou o sistema de ponta seca para traçar as linhas (figura 2), onde 

se utilizava um instrumento metálico para traças as linhas. 

 

 

Figura 2 – Aqui pode ver bem o traçado da linha de estilo ponta seca. 
 

 
Depois de delimitar o espaço e traças as linhas se iniciava a cópia, primeiro era feito a 

parte escrita, deixando em branco os espaços para um outro copista fazer as iluminuras e 

depois um outro fazia a encadernação. 
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1.6 – Características textuais e imagéticas de um Livro de horas 

 

 

Aqui buscamos analisar as principais características do Livro de Horas sobretudo as 

imagens ou iluminuras. Como dissemos na introdução um livro de horas geralmente sempre 

começa com um calendário que é confeccionado de acordo com as preferências do 

encomendante. Na página da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro esta parte do códice 

aparece com o nome de índice, mas na verdade se trata de um calendário, com os meses do 

ano, os dias e com o nome dos santos indicando as principais festas religiosas. 

Antes de se iniciar o calendário no dito índice encontramos uma bela iluminura de São 

Sebastião (figura 3), que segundo Jorge Campos Tavares, São Sebastião, nasceu em 

Narbonna na Gália onde exerceu a função de centurião romano, e depois acabou “denunciado 

por ter exortado dois amigos a permanecerem fiéis a fé cristã, durante uma perseguição no 

tempo de Diocleciano, foi preso e condenado a servir de alvo aos arqueiros do exercito” 

(TAVARES, 1990, p. 130). E devido a este acontecimento São Sebastião é representado 

amarrado em uma árvore, sendo flechado pelos arqueiros romanos. “Umas vezes vestidos 

outra despido, umas vezes com barbas, outras de cara raspadas, juvenil. Também aparece 

vestido de caçador com os seus atributos – arco e flechas” (TAVARES, 1990, p. 130). 

No Livro de Horas que estamos estudando, São Sebastião, aparece amarrado em um 

tronco de árvore, e levando flechadas dos arqueiros romanos sendo observado provavelmente 

pelo Imperador Diocleciano. O santo está sem barba e vestido. Ao fundo vemos uma  

paisagem rural com alguns castelos, mas o que nos chamou atenção foi que nas folhas da 

árvore em que São Sebastião está sofrendo o martírio aparece o escudo da coroa portuguesa, 

podendo simbolizar que este livro de horas devia ser de uso de alguém ligado a coroa. 

Ao redor da imagem de São Sebastião é decorado com desenhos de plantas e alguns 

animais onde predomina a cor azul, decoração que segue todo o códice. Nas margens de 

cabeceira, de goteira e de rodapé aparecem algumas manchas, talvez de tintas. 
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Figura 3 – São Sebastião. 
 

 
No fotograma seguinte inicia-se o calendário. Esses calendários nos mostra como 

girava a vida litúrgica de um individuo ao longo do ano. O calendário do códice que 

analisamos está completo com os doze meses do ano, apenas a parte escrita encontra-se um 

pouco apagada, sobretudo as palavras escritas em vermelho, mas tirando isso o restante se 

encontra em bom estado de conservação. Não analisaremos o conteúdo escrito devido a nossa 

falte de conhecimento em Paleografia, ficaremos apenas com a análise das imagens da vida 

cotidiana de cada mês que estão presentes nesse calendário. 

Como característica de um calendário este apresenta iluminuras da vida do dia-a-dia  

de um individuo sobretudo ligada ao mundo rural. Em cada mês aparece uma iluminura 

representando a principal atividade do mês. No caso do mês de janeiro (figura 4) o  

documento que analisamos está representado um individuo se aquecendo junto de uma lareira. 

A decoração envolta da parte escrita continua sendo flores e alguns animais predominando o 

azul. 

No mês de fevereiro (figura 5) aparece um individuo podando a árvore, pois está com 

uma espécie de machado na mão em frente a uma árvore sem nenhuma folhagem. E no mês  

de março (figura 6) parece continuar a poda, só que desta vez as arvores apresentam folhas. 

Além disso, percebemos que estes dois meses possuem um número reduzido de santos em 

comparação com o mês de janeiro. Tanto nos comuns como nos mais importantes, destacados 

pela cor vermelha. 

O mês de abril (figura 7) aparece um individuo bem vestido observando a paisagem, 

não aparece cenas do trabalho camponês. No mês de maio (figura 8)aparece um individuo 
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também bem vestido montado em um cavalo com algo na mão que não conseguimos 

identificar. No mês de junho (figura 9) volta a retratar a vida de um camponês, mostra a cena 

de um individuo com a foice na mão, ao que me parece colhendo algo. No mês de julho 

(figura 10) conseguimos identificar a atividade se trata da faina da ceifa, esta cena é 

representada apenas por um individuo. 

A cena do mês de agosto (figura 11) o personagem está batendo a ceifa e no mês 

seguinte setembro (figura 12) aparece a cena de um individuo em uma bacia pisando em  

uvas, é o mês das vindimas. Em outubro (figura 13) aparece um individuo jogando sementes 

na terra. Este é o mês da semeadura, na imagem aparece um individuo jogando as sementes na 

terra, ele está vestindo uma roupa azul e com os pés descalços. O mês de novembro (figura 

14) nos mostra um homem tirando alguns frutos de uma árvore que ao caírem no chão são 

comidos por animais que parecem ser porcos e por fim no mês de dezembro (figura 15) a  

cena representada é a matança do porco, na imagem o porco ainda se encontra vivo e o 

camponês preparando para matá-lo, pois em suas mãos vemos um instrumento que parece ser 

um machado. 

 
 

Figura 4 – Janeiro Figura 5 – Fevereiro Figura 6 – Março Figura 7 – Abril 
 

    

Figura 8 – Maio Figura 9 – Junho Figura 10 – Julho Figura 11 – Agosto 

 
 

Figura 12 – Setembro Figura 13 – Outubro Figura 14 – Novembro Figura 15 – Dezembro 
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Depois do calendário encontramos uma bela iluminura que abre a comemoração da 

Santíssima Trindade, nesta imagem aparece cristo desacordado nos braços de um rei, que está 

sentado em um trono. Em cima do rei tem dois anjos segurando um pano de cor azul. A 

próxima iluminura que está no fotograma 1 do “capítulo III” é a de São João Baptista (Figura 

16), que segundo Jorge Campos Tavares, este santo é usualmente representado sobre dois 

aspectos diferentes. 

 

Um é como criança, associado a Jesus também menino, usualmente com um 

cordeiro como atributo. Outro aparece-nos como um adulto ascético,  de 

barba e cabelos hirsutos, vestindo túnica de pele de carneiro (ou de camelo), 

cinto de couro e tem como atributos um cordeiro e um estandarte com a 

legenda “Ecce Homo”. O indicador da direita erguido identifica-o como 

anunciador – tal e qual como Rafael, o Arcanjo da Anunciação (TAVARES, 

1990, p. 83). 
 

 
Figura 16 – São João Baptista. 

 
Na próxima iluminura, encontramos São Cristovão que, 

 
iconograficamente, é representado tanto imberbe como barbudo, quase 

sempre hercúleo. Leva aos ombros Jesus, por norma menino. Em certos 

casos apresenta a bizarria de ter cabeça ou rosto de cão – por razões pouco 

claras. O seu bastão é por vezes uma árvore, muitas delas uma palmeira 

(TAVARES, 1990, p. 43). 

 

É exatamente dessa maneira que São Cristovão está representado no códice em  estudo 

(figura 17), com o menino Jesus nas costas o ajudando a atravessar o rio. 
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Figura 17 – São Cristovão. 

A próxima iluminura (figura 18) é a de Santa Ana, que está vestindo um traje azul e 

segurando uma criança em seu colo enquanto ao seu lado um anjo com asas verdes toca um 

instrumento musical. Mais ao fundo sentado em um móvel uma figura feminina lê um “livro”. 

O curioso é que a próxima iluminura que deveria representar Santa Catarina aparece à mesma 

imagem de Santa Ana que acabamos de referir. Analisando as duas imagens não encontramos 

nenhum traço que as diferem, constatamos que se trata da mesma imagem. Isso deve ter 

ocorrido na hora da digitalização do códice onde quem fez o trabalho deve ter se distraído e 

não percebeu o erro. 

 
 

Figura 18 – Santa Ana. 
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A iluminura seguinte representa Santa Margarida (figura 19), que também pode 

aparecer com o nome de Marina e Marinha de Antioquia. “Iconograficamente, Santa 

Margarida aparece cravando a haste duma cruz na boca de um dragão ou trazendo-o preso 

com o seu cinto. Outras vezes, apresenta-se como saindo da boca desse dragão. Tem uma 

coroa de perolas – alusão ao seu nome – e raramente apresenta nas mãos um pente de ferro ou 

uma tocha, instrumentos de sua tortura” (TAVARES, 1990, p. 100). 

 

Figura 19 – Santa Margarida. 

 
 

Na representação do códice há o dragão, mas Santa Margarida não está com a haste de 

uma cruz na boca do animal e nem está saindo da boca dele, o que vemos é a santa olhando 

para o dragão enquanto na boca do animal encontra-se parte da vestimenta da santa. 

A próxima imagem que encontramos é a de Santa Bárbara, que de acordo com Jorge 

Campos Tavares, possui muitos atributos, entre eles 

 

[...] a torre onde o seu pai a encarcerou; uma pena de pavão (símbolo da 

imortalidade); um cibório com uma hóstia por cima (alusão ao facto de ser 

evocada contra a morte súbita); um canhão ou uma bala referência ao facto 

de ser padroeira dos artilheiros (TAVARES, 1990, p. 28). 

 

A imagem de Santa Bárbara do Livro de horas (figura 20) em estudo a santa encontra-

se com a pena de pavão em sua mão direito e a mesma encontra-se ao lado de uma espécie de 

torre a que seu pai a aprisionou, mas não há nada relacionado com a morte súbita e a 

artilharia, atributos que podem fazer alusão a santa. 
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Figura 20 – Santa Bárbara. 
 

 
Depois da representação de Santa Bárbara os santos seguintes são representados nas 

chamadas letra capitular ou letra capital, que geralmente é a letra do início da obra ou de 

algum capítulo ou parágrafo, essa letra que possui uma maior dimensão que as demais, essas 

letras diferentes das demais podem ser designadas por letras capitulares historiadas, onde 

geralmente há uma figura humana representando passagens da bíblia ou pode ser apenas 

decorada geralmente com imagens de vegetais (figura 21). Não colocaremos todas por que 

são muitas, analisaremos apenas algumas que nos chamaram atenção. 

A primeira que nos chamou atenção foi a letra “a” (figura 22), que possui em seu 

interior dois animais, não deu pra identificá-los, esta nos mostra a grande habilidade do 

copista, pois cremos que as iluminuras menores deviam ser mais complicadas e difíceis de 

desenhar devido ao seu tamanho. E  logo abaixo há outra bela iluminura, também é uma letra 

“a”, no centro há um desenho de uma pomba representando o Espírito Santo (figura 23). 

 
 

Figura 21 – Letra capitular “u” que abre o Psalterium 
de São Jeronimo. 
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Figura 22 – Letra capitular “a”. 

 
 
 
 

Figura 23 – Letra Capitular “u” historiada contendo 
a representação do Espirito Santo. 

 
 

Terminamos este trabalho com outro aspecto dos manuscritos medievais, sobre a parte 

que contem informações sobre a origem do códice, a quem pertenceu, quem foi o copista da 

obra, local e ano de produção, que segundo Elisa Ruiz era “la fórmula con a cual el copista 

ultima sua tarea recibe el nombre de suscripcíon (subscriptio) o colofón (kolophon)” (RUIZ, 

1988, p. 166). É através do colofón que podemos encaixar tanto espacial e quanto 

temporalmente um códice. 

Sendo assim, essa parte que vem destacada das demais pode nos revelar muitas 

informações úteis, pois foi através do colofón do códice que estamos estudando (figura 24) 

que conseguimos datá- lo sendo este códice do ano de 1378, foi possível saber o provável 

autor da obra, Spinello Spinelli, além do possível proprietário do códice o rei português D. 

Fernando (1367-1383), que durante a produção desta obra estava preocupado com a doença 

que o atingia neste mesmo ano (MARTINS, 2010, p. 434), o que provavelmente o fez 

encomendar este livro de horas, com o objetivo de guardar o seu lugar ao céu. Além desses 

nomes contém o nome do pontífice que estava à frente do comando da igreja, na qual tratava-

se de Gregório XI (1370-1378). 
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Figura 24 – Colofón. 

 
 

Considerações finais 

 
 

Este pequeno trabalho teve como objetivo através do que foi exposto, fazer um 

pequeno exercício de análise de um códice medieval. Como dissemos dominar a Codicologia 

não é fácil, principalmente devido ao seu contato com outros ramos do saber, como a História 

da Igreja Católica, Paleografia, a História propriamente dita e, além disso, nos exige um 

conhecimento mais aprofundado em outras línguas, como o Latim, sem mencionar que grande 

parte das referências bibliográficas de que dispomos não se encontram em português. 

Mas, apesar de tudo isso, a Codicologia nos permite conhecer o fantástico e o 

imaginário, o cotidiano entre outros aspectos que faziam parte da vida cotidiana da população 

medieval. 
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Resumo: Goiás Colonial ganhou espaço nos estudos historiográficos em virtude da renovação 

dos estudos em História propostas pela Escola dos Annales e, neste estudo, encontra-se com 

as produções acerca da vida colonial brasileira, que revisam pontos antes dados como certos: 

na atualidade, considera-se que a Coroa Portuguesa nem sempre teve controle absoluto sobre 

suas possessões, apesar de toda a organização político-administrativa das colônias, espelhada 

naquela realizada em Portugal. Propõe-se analisar a governança lusa nos longínquos arraiais 

da Capitania de Goiás, em meados do século XVIII, por meio da correspondência enviada 

pelos oficiais régios ao rei e ao Conselho Ultramarino, percebendo a obediência ou a 

desobediência às normas de el rey, bem como as consequências das ordens reais no 

desenvolvimento destes arraiais. 
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Introdução 

 

O presente artigo faz parte de uma pesquisa em fase inicial, na qual são utilizados 

documentos do Arquivo Histórico Ultramarino referentes à administração portuguesa na 

Capitania de Goiás. Este trabalho aborda o alcance da influência régia nas minas dos goyazes 

a partir de três documentos, uma carta contendo denúncias sobre desvio das fazendas reais, 

escrita em Traíras por um guarda-mor e enviada ao rei D. José, uma carta escrita pelo 

governador da capitania ao Conselho Ultramarino contendo as mesmas denúncias e relatando 

os processos de investigação e a resposta do Conselho, dando resoluções para os casos 

apresentados, sendo que esses dois últimos documentos estão arquivados sob o mesmo  

código. 

A presença portuguesa em Goiás deu-se a partir da descoberta do ouro, por meio de 

aliança com os bandeirantes paulistas, tornando-se estes os primeiros administradores das 

minas. Os oficiais régios, tendo sido bandeirantes ou não, eram homens de confiança do rei e 

deveriam, entre outras tarefas, zelar pela ordem no território e cuidar da tributação. 

Nem sempre os homens de confiança cumpriram com seus deveres, colocando 

interesses próprios a frente dos interesses régios. Ainda assim, a Coroa possuía meios para 

consolidar-se em suas possessões, mantendo-as sob a ordem que consideravam adequadas, 

não obstante as insatisfações com os tributos ou com as más condições e falta de recursos nas 

quais parte considerável da população vivia. 

 

A presença portuguesa nas minas de Goiás 

 

 
A expansão ultramarina portuguesa resultou na progressiva conquista de 

territórios, concorrendo para que a Coroa passasse a atribuir ofícios e cargos 

civis, militares e eclesiásticos aos indivíduos encarregados do governo  

nessas novas áreas. Passava também a Coroa a conceder privilégios 

comerciais a indivíduos e grupos associados ao processo de expansão em 

curso. Tais concessões acabaram por se constituir no desdobramento de uma 

cadeia de poder e de redes de hierarquia que se entendiam desde o reino, 

dinamizando ainda mais a progressiva ampliação dos interesses 

metropolitanos, ao mesmo tempo que estabelecia vínculos estratégicos com 

os vassalos no ultramar. (GOUVÊA, 2001: 288) 

 

Percebe-se, a partir da análise da epígrafe, que foi corrente no Império Português a 

formação de alianças que permitiriam a governança lusa no ultramar, as quais estiveram 
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presentes desde o início da Expansão Ultramarina, no século XV. Diferentes estratégias foram 

utilizadas, entre as quais o casamento entre portugueses e filhas de chefes locais, em 

territórios africanos, como forma de ter acesso às terras; alianças feitas diretamente com os 

chefes, o que permitiu, por exemplo, o comércio de escravos; a Igreja Católica foi a grande 

aliada da Coroa durante todo o período colonial, não obstante algumas querelas, como a  

defesa dos povos indígenas contra a escravização ou a expulsão dos jesuítas. A Igreja, mesmo 

que não tivesse a rede paroquial adequada, conseguia estar onde os olhos do rei muitas vezes 

não chegavam. Finalmente, e esse é o ponto principal deste artigo, alianças foram feitas com 

particulares, homens de confiança do rei, nomeados para cargos régios e, portanto, 

administradores diretos das possessões lusitanas por todo o Império. 

 

As ‘cartas de doação e de mercê’ e os ‘forais’ eram documentos com a 

assinatura real que definiam os termos pelos quais a coroa cedia a 

particulares a jurisdição sobre territórios ultramarinos e concedia direitos, 

privilégios e benefícios específicos. Estes favores régios acarretavam a 

obrigação da aceitação da responsabilidade pela colonização. (RUSSELL- 

WOOD, 2010: 183) 

 

Já no século XVII a América Portuguesa começou a se afirmar como principal colônia 

de Portugal, visto que neste período alguns territórios em África e Ásia foram perdidos para 

outras nações europeias e, também pela maior importância econômica que a produção de 

açúcar passou a ter na balança comercial lusa, mesmo em relação aos rendimentos do Estado 

da Índia. 

Esse lugar foi definitivamente alcançado com os descobertos auríferos em Minas 

Gerais, no fim do século XVII e o período mineratório se prolongou por todo o século 

seguinte, embora nem sempre com alta produtividade. 

Os portugueses tiveram a esperança de encontrar metais preciosos desde o início da 

colonização na América Portuguesa, visto que cedo os espanhóis encontraram as minas de 

prata. É possível que os paulistas praticassem alguma atividade mineratória antes da 

descoberta oficial, visto que instrumentos de mineração estão presentes em inventários, 

segundo Carla Almeida e Mônica de Oliveira. No entanto, foi a partir da queda nos preços dos 

principais produtos de exportação do império lusitano que os portugueses investiram nas 

expedições de busca ao ouro. 

Os aliados nesse período foram os bandeirantes paulistas, conhecedores do sertão, que 

já haviam colaborado com a Coroa quando da destruição do Quilombo dos Palmares. Apesar 

dos serviços prestados, os paulistas, por serem muitos deles mestiços, descendentes de índios, 
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não figuravam até então entre os recebedores das mercês e dos privilégios reais. Foi diante da 

possibilidade de acesso a cargos na colônia que se deu a aliança nos fins do século XVII. 

Aqueles que encontrassem ouro com os próprios meios e arriscando a própria vida receberiam 

um cargo na administração das minas, além de, por exemplo, um hábito da Ordem de Cristo, 

símbolo de prestígio perante o rei. 

 

“Assim, para Fernão Dias Paes Leme, se, por um lado, levar à frente esse 

empreendimento significava atender a um chamado da Coroa e, portanto, 

atuar como um leal súdito do rei, por outro lado era a possibilidade de 

viabilizar a reprodução da sua casa, ao lhe ser garantido o acrescentamento 

de bens materiais (terras, índios, minas, etc.) e mercês conferidoras de 

prestígio social ou de alguma nobreza. Por isso, nada mais natural do que 

envolver filhos, sobrinhos, cunhados e índios flecheiros em empreitadas 

encomendadas pela Coroa. (ALMEIDA e OLIVEIRA, 2014: 285) ” 

 

Desse modo, os primeiros administradores das minas foram os bandeirantes paulistas, 

situação que não se sustentou por muito tempo, visto que houve um grande fluxo  

populacional para Minas Gerais, inclusive de migrantes vindos do reino. Inicialmente 

formavam-se acampamentos ao redor dos achados auríferos, e, conforme se revelassem 

produtivos, fundavam-se arraiais e, por consequência, se instaurava o aparato de 

administração português. Esse movimento populacional e econômico causado pela exploração 

do ouro levou a uma reestruturação na colônia, levando a administração para o Rio de Janeiro, 

mais próximo das minas do que Salvador. 

Os bandeirantes estavam organizados em uma família extensa, formada pelos 

familiares, por agregados que prestavam serviços e também por indígenas. Assim, a rede de 

influência de um bandeirante era grande, pelo qual, ao ocuparem um cargo administrativo, 

passariam a ter, oficialmente, poder político abrangente. Desse modo, mais uma vez se 

constituía uma aliança entre monarquia e particulares, confiados a cuidar bem da Fazenda 

Real. 

 

“O que explica a presença nessa expedição de uma marcante estrutura 

organizativa que conjugava a participação de parentes, índios e amigos é  

uma concepção de família em um sentido bastante ampliado ou de casa, 

entendida como a célula básica de exercício do poder político nas sociedades 

do Antigo Regime. ” (ALMEIDA e OLIVEIRA, 2014: 284) 

 

Pela primeira vez na colônia assistia-se a uma organização majoritariamente urbana. 

Na produção de açúcar, o centro é o engenho, portanto, o meio rural. Mas na exploração do 

ouro o foco muda para a cidade, para os arraiais e, principalmente, vilas. A administração faz- 

se no meio urbano, assim como o comércio e a rede paroquial. 
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“Minas nasceu, portanto, de uma economia citadina e mercantilista e não 

rural  ou  agrária,  como  Pernambuco,  por  exemplo,  cuja  base  eram      os 

engenhos de açúcar e sua aristocracia rural. Isso determinou, nas Minas 

Gerais, a formação de uma classe média citadina e peculiar e prevalecente na 

formação cultural e política de toda a província. ” (SALLES, Fritz apud 

SILVA FILHO, 2009: 192) 

 

O grande afluxo populacional para as Minas e a impossibilidade de enriquecimento 

para todos motivou alguns a adentrarem ainda mais a colônia, e assim foram abertos  

caminhos, por via terrestre ou fluvial, que levaram às minas de Cuiabá e também de Goiás. O 

descobridor das minas de Goiás foi Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, tornando-se, 

como recompensa pelos serviços prestados o primeiro superintendente das minas de Goiás. 

Bueno, como outros descobridores que tivessem cargos importantes, poderia exercer grande 

influência nas decisões políticas. 

 

“Mais ou menos concomitantemente às descobertas de ouro nas novas áreas 

do Mato Grosso descobriu-se ouro em Goiás. Também ali a descoberta do 

ouro foi consequência direta da ação de alguns indivíduos motivados pelas 

possíveis concessões régias prometidas aos feitos dos conquistadores e 

descobridores” (ALMEIDA, OLIVEIRA, 2014, 320-321). 

 

Bueno voltou à São Paulo para dar notícias do descobrimento do ouro nas terras 

goianas em 1725 e retornou à Goiás, pertencente à Capitania de São Paulo, no ano seguinte, 

fundando o primeiro arraial goiano: Sant’Anna. Assim se deu início à ocupação de Goiás e à 

implantação das estruturas administrativas. Inicialmente, nos anos de 1720-1730, foram 

ocupados os arraiais de Sant’Anna (posteriormente Vila Boa), Anta, Barra, Ferreira, Ouro 

Fino, Santa Cruz e Santa Rita, além de Corumbá, Jaraguá e Meia Ponte (Pirenópolis). 

A década de 1730 marcou a segunda fase de ocupação, com o surgimento dos arraiais 

de Água Quente, Cachoeira, Crixás, Minas do Maranhão, Natividade, Pontal, Porto Real e  

São José do Tocantins, já mais ao norte. Por fim, nos anos 1740 formaram-se Arraias, 

Cavalcante, Cocal, Conceição e Santa Luzia. (SALLES, 1992: 79) (Conferir mapa) 

 

Mapa: Goiás: Vilas e Arraiais do Ouro, séculos XVIII e XIX 
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Fonte: SALLES, 1992: 94. 

 
 

Uma vez que Goiás ficava muito mais distante da sede da administração régia na 

colônia, administrar o novo território seria mais difícil do que fora Minas Gerais, pois a 

viagem era mais demorada, a comunicação mais lenta e, para a população que se instalava em 

Goiás, o custo de vida era mais alto, pois os produtos eram comercializados por preço   maior, 

até mesmo os impostos chegaram a ser mais altos, como aconteceu no início da cobrança da 
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capitação. 

Ainda assim, Goiás era de grande interesse para a Coroa, visto que até o fim da década 

de 1740 três governadores visitaram a região: o conde de Sarzedas, em 1737, Dom Luís de 

Mascarenhas, que chegou em 1739 e passou três anos, conhecendo todo o território e Gomes 

Freire de Andrade, 1748. “A presença contínua dos governadores demonstra claramente que a 

Intendência de Goiás, por sua extensão, pelo crescimento de sua população, pelo número de 

seus arraiais e pela riqueza de suas minas, estava exigindo a instalação de uma administração 

própria e autônoma. ” (Palacin, 1979: 41) 

Os primeiros conflitos de interesses nas minas de Goiás não tardaram, o que 

possivelmente estimulou a Coroa a tentar manter os olhos atentos a essa região. O foco deste 

artigo, no entanto, não é essa primeira administração, que contou com a presença de 

bandeirantes, mas sim aquela que se estabeleceu após a criação da Capitania de Goiás. Em 

comum, esses administradores, das décadas de 1730/1740 e os de 1750/1760, tem dois pontos 

que aqui considero: a confiança do monarca e uma rede ampla de influência. 

Esse delineamento de uma política de concessão de privilégios, de características 

comuns da colonização portuguesa e o início da estruturação administrativa dos arraiais do 

ouro ajudarão a compreender que a presença da Coroa não foi marcada somente pela 

obediência de seus vassalos. Há um risco quando da nomeação para um cargo de confiança,  

no sentido de que o indicado possa, a certa altura, representar mais os próprios interesses do 

que os de quem nele confiou, e é isso que a documentação mostra que aconteceu na década de 

1750 na capitania de Goiás. 

Os documentos consultados fazem parte do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, 

digitalizados pelo Projeto Resgate Barão do Rio Branco. São consultas de como proceder 

diante dos indígenas, relatos das providências tomadas em determinados períodos, dados 

referentes aos escravos, dados dos rendimentos do ouro, pedidos de ajuda, requerimentos de 

posse de terras, denúncias, enfim, uma gama de mais de 3000 documentos, nem todos 

legíveis, que se referem à administração colonial em Goiás entre os séculos XVIII e XIX. 

Para a elaboração desse artigo consideram-se algumas correspondências trocadas entre 

Goiás e Lisboa nos anos 1760 referentes a má administração da Fazenda Real e aos danos ao 

erário e à população. É um estudo que se inicia e, portanto, muito ainda pode se desenvolver. 

Não obstante, é possível fazer as primeiras observações, à luz da bibliografia sobre o Brasil 

Colonial,  a partir de nomes como  Maria de Fátima Gouvêa, Maria  Fernanda  Bicalho,   João 

Fragoso, Alencastro, entre tantos outros que poderiam ser citados e sobre a História de Goiás, 

considerando especialmente os estudos recentes do professor Fernando Lobo Lemos. 



456 

 

 

 

Em 29 de maio de 1760, o governador e capitão general de Goiás, João Manoel de 

Mello escreveu ao Conselho Ultramarino uma carta contendo denúncias a respeito dos 

procedimentos tomados nos últimos anos na capitania de Goiás por seu antigo governador, e 

também pelo desembargador, ouvidor, tesoureiro, bacharéis e por um clérigo, em um esquema 

de desvio de capitais que prejudicava a fazenda real, e mais ainda a capitania, pois ficava em 

situação de miséria e seus moradores, que estavam sendo prejudicados e ameaçados. Dentre 

os nomes denunciados estava o de Álvaro José Botelho, quarto Conde de São Miguel, parte  

de uma família tradicional portuguesa, tendo seus antepassados ocupado cargos muito 

importantes no Império, como de governador da Índia e do Brasil, e também cargos na Santa 

Casa de Misericórdia, o que denotava bastante prestígio. 

Rumores a respeito do que se praticava em Goiás chegavam ao Rio de Janeiro, como 

menciona o governador na carta, mas não podiam ser confirmados. Tão logo estabeleceu-se 

em Vila Boa, no entanto, Mello percebeu que o esquema era de fato praticado e teve início 

uma tomada de decisões régias para combater as más práticas, a partir de denúncias, 

depoimentos e devassas. Quem respondeu a carta, por meio de um ofício – que foi assinado 

também por outros ministros - foi o secretário de estado dos Negócios Estrangeiros, Sebastião 

José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras, futuramente Marquês de Pombal, ministro mais 

importante do rei D.José. As instruções ao governador foram escritas em 1º de julho de 1762, 

dois anos após o envio da carta de João Manuel de Mello. 

Há outro documento nos arquivos do Conselho Ultramarino contendo as denúncias. 

Trata-se de uma carta enviada pelo guarda-mor de Traíras, Diogo Gouveia Osório e Castro, ao 

rei D. José, escrita em 15 de maio de 1760. As primeiras palavras permitem inferir que havia 

alguma confiança na possibilidade de ação do rei no sentido de mudar a situação da capitania, 

referindo-se o guarda-mor ao amor paternal do monarca português. 

 

“O desamparo em que se ve esta capitania me obriga a por esta carta na Real 

presença de V. Magestade para que assim alcance este miserável povo o 

remédio de que carese afim de não perecer de todo as mãos da necesidade. 

(...) A doze anos que gemen estes aflitos moradores pelos vexames 

persegioçoes e injustiças (...) sem que as lassimoras vozes com que gritao 

sejao ouvidas do seu Fidellissimo Monarcha e por hisso não seção de por na 

Real presença de V. Magestade a opreção que exprementão pera acharem 

alivio na dor que os aflige e eu em nome de todos o faço serto em que o 

Paternal amor de V. Magestade logo nos há de atender. ” 

(AHU_ACL_CU_008, Cx. 16, D. 965, f.2) 

 

Os “escandalosos e prejudiciais procedimentos” relatados tanto pelo guarda-mor 

quanto pelo governador envolviam funcionários régios das áreas de administração civil, 
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militar e judiciária, em um esquema de desvio das fazendas reais, causando prejuízo aos 

habitantes da capitania e à Coroa: 

 

Este pernesiozo custume he geralmente inveterado em todos os ditos 

Menistros tanto ouvidores como Intendentes porque logo que os mesmos 

chegão a Vila Boa capital desse governo tomão pose dos lugares entrão a 

contrahir amizades com os Tezoureiros da Fazenda Real com os 

contratadores dela, com o Cappitam Mor Francisco Xavier Leite de Velasco 

e com todos aqueles que tem correspondência no porto de mar: Esta valecida 

amizade armão huma sociedade entre si o Ouvidor e Provedor da Fazenda o 

dito Cappitam Mor e alguns contratados, seguese logo apronptar dinheiro 

pera capital do negocio e como os Menistros o não tem ainda ahi estão os 

Cofres das Rendas Reays pera suprirem. (AHU_ACL_CU_008, Cx. 16, D. 

965, f.2) 

 

Esse artigo tratará de apenas parte dos relatos presentes nos documentos, pois não há 

espaço para que debruce sobre a análise das cartas completas. Não obstante é possível 

observar alguns aspectos interessantes da relação entre a administração da capitania de Goiás 

in loco e em Lisboa. Desse modo, dentre as denúncias apresentadas pelo guarda-mor e pelo 

governador, uma delas será aqui tratada, de igual modo, apenas algumas punições descritas no 

ofício enviado de Lisboa terão lugar nesse estudo. 

Um dos crimes denunciados diz respeito a compra de comboios de escravos na Bahia. 

O dinheiro sai de Goiás por meio dos correspondentes do capitão-mor e, uma vez que 

cheguem os escravos, são vendidos tanto em Vila Boa quanto em outras localidades da 

capitania, ficando o dinheiro com os funcionários do rei. Os relatos apontam que os 

compradores sabiam do uso irregular do capital dessas vendas, mas finalizavam a compra da 

mesma maneira, temendo a violência. 

 

O capital desta sociedade despede o mesmo Cappitam Mor pera a Bahia hum 

ou dous feitores seus com cartas a seus correspondentes os quoais  

comprando lhe hum grande comboyo de negros lho remetem pera Vila Boa 

pelos mesmos condutores (...) na Vila se vendem os que podem ser e os mais 

se espalhão por toda a Capitania pera se venderem; são os creditos passados 

ao tal Cappitam Mor porem todos os compradores sabem que os negros são 

dos Menistros; e os comprão timidos e reciosos de violencias (...). 

(AHU_ACL_CU_008, Cx. 16, D. 965, f.3) 

 

Posteriormente a dívida da venda dos escravos era cobrada e, tendo em conta que 

haviam sido vendidos por preços muito altos, os compradores não tinham como saldar as 

dívidas. Desse modo, perdiam os escravos comprados e, por vezes, outros mais, visto que  

com o passar do tempo o valor do negro diminuía no mercado. 

O dinheiro para a compra dos comboios, conforme as denúncias, saía da Fazenda Real, 
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sob a justificativa da necessidade de pagar os ordenados dos filhos da folha. No entanto, o 

capital era desviado para a realização do “negócio” e os dragões e demais funcionários 

recebiam apenas metade do pagamento. 

 

Não he menor o perjuizo que exprementa a Real Fazenda com esse maldito 

negocio (...) clamam os Dragois e os filhos da folha pello pagamento de seus 

soldos e ordenados: Pello que logo o Provedor pede ao general coatro ou 

cinco arrobas de ouro do Real quinto emprestadas com o falço pertexto de 

que não chegão os Rendimentos da Provedoria pera os gastos della: 

capacitado disto o general lhe manda prestar o que pede, com cujo ouro se 

faz nova cavilação, porque delle mesmo torna o Provedor a tirar o que pode 

pera o negocio e só paga meyos soldos e ordenados ficando se devendo a 

outra metade. (AHU_ACL_CU_008, Cx. 16, D. 965, f.3) 

 

Somados, o não pagamento dos funcionários, o crescente endividamento dos  

habitantes e a falta de assistência às reais necessidades da capitania deixavam a região em 

situação de pobreza, não obstante os rendimentos do ouro fossem altos. Os escritos  

denunciam ao rei que a capitania de Goiás era a mais mal administrada, visto que apesar de 

toda a produção aurífera a provedoria alegava não ter saldos suficientes. 

 
 

He tão serto isto que rendendo como rende a Provedoria da Fazenda 

anualmente mais de cento e cincoenta mil cruzados e sendo coase as 

despesas, o mesmo, pouco mais ou menos; se tem tirado a menos de seis  

anos mais de trezentos mil cruzados do ouro do Real quinto pera suplemento 

da Provedoria e ainda assim andam clamando os Dragois do que a mais de 

hum anno se lhe não paga: seguro a V. Magestade que não há em seus 

domínios Provedoria mais mal governada e em que mais se desipe a Real 

Fazenda. (AHU_ACL_CU_008, Cx. 16, D. 965, f.3) 

 

A resposta do Conselho Ultramarino, escrita em 1762 por Sebastião José de Carvalho  

e Mello apresenta algumas provisões a serem tomadas pelo governador e capitão general de 

Goiás, João Manoel de Mello. Lembra-se que o reinado de D. José foi marcado por mudanças 

na administração do ultramar, no sentido de reforçar o poder régio, visto que o sistema de 

concessão de privilégios comumente adotado e a formação de alianças levavam muitas   vezes 

– como nos casos apresentados nas denúncias mencionadas – à defesa de interesses 

particulares. Até mesmo a poderosa Companhia de Jesus, aliada da Coroa desde a sua 

fundação por Inácio de Loyola em meados do século XVI, foi expulsa - sendo a responsável 

pelo ensino na colônia, a companhia tornou-se mais influente do que desejavam o rei e seus 

ministros. 

Assim sendo, percebe-se a intenção exemplar das punições. Utilizam-se expressões 
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como “escandalosos e prejudiciais procedimentos”, “perniciosos e abomináveis delitos”, 

refere-se aos funcionários denunciados como tendo insaciável cobiça. Dentre as punições 

estão o degredo, a proibição de entrar em qualquer distrito produtor de ouro, a proibição de 

ocupar qualquer cargo, o sequestro dos bens e a prisão. Fica clara a intenção de se fazer 

conhecer as punições para que a população tenha certeza da justiça do rei. 

 

E considerado o prejuizo, e o escandalo, que naquele Distrito cauzarão tam 

enormes delitos; e a indispensavel necessidade que ha de se dar àquelles 

Povos afflictos, vexados e oprimidos huma ideia clara da indefectível Justiça 

de Sua Magestade, pello adequado meio de huma satisfação condigna pello 

pretérito, e de huma reparação e segurança que faça reportar no futuro com o 

temor da pena os que por huma pratica tam viciosa se esquecem do amor das 

virtudes, arrebatados pelos espíritos de arrogância pera se atribuírem a 

impunidade e de cobiça pera serem insaciáveis da substancia dos povos. 

(AHU_ACL_CU_008, Cx. 16, D. 1068, f.2) 

 

Para alcançar o objetivo das investigações, determina-se que um ministro da confiança 

do rei seja enviado para a realização das devassas necessárias para correta investigação e 

punições. No ofício há, inclusive, citação de denúncias sem punição no momento, por 

requererem maiores investigações. 

 

(...) nomeando o mesmo Senhor hum Ministro de conhecida integridade e 

Louvaveis costumes, que va devassar dos sobreditos factos com  as 

especificas instruçoens deles pera assim se liquidarem as referidas 

prevaricaçoens e com amplas ordens pera prender e fazer afastar da Comarca 

de Villa Boa as pessoas que obstarem as suas diligencias pera alem (...) 

(AHU_ACL_CU_008, Cx. 16, D. 1068, f.3) 

 

Serão citadas neste artigo três punições, conferidas ao Conde de São Miguel, ao 

desembargador e ao tesoureiro da Fazenda Real: 

 

Será muito conforme a boa administraçam de Justiça, que em Sua Magestade 

tam exemplarmente resplandece, que o sobredito Conde seja logo prezo em 

huma das fortalezas desta Corte, e seus bens sequestrados pera satisfacão dos 

danos que causou e dos cabedais da Fazenda Real e dos Particulares que 

usurpou. (...) (AHU_ACL_CU_008, Cx. 16, D. 1068, f.3) 

Quanto ao Dezembargador Agustinho Luiz Ribeiro Vieira, considerando se 

tambem as informaçoens que dele havia e o que agora consta nos parágrafos 

4, 9, 55, 56, 57 da referida carta do Governador e Cappitam General do 

Goyas e o que se manifesta dos sequestros que se lle fizeram no Rio de 

Janeiro: Pareceo pellas mesmas razoens e pella de ser o principal motor, 

conselheiro e fautor de prevaricaçoens do mesmo Conde, e dos outros 

Ministros, q quem perverteu, que deve ser logo prezo no Limoeiro com toda 

a segurança, sequestrando se lhe tudo o mais que lhe for achado neste Reino 

e seus Dominios. (...) (AHU_ACL_CU_008, Cx. 16, D. 1068, f.3) 

Quanto a Guilherme Joze Pereira Thezoureiro da Fazenda Real (...) Pareceu 
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que devem ser prezos debaixo de chave na Cadeia da Cabeça da Comarca 

athe a conclusão das suas contas; sequestrados, inabilitados pera mais não 

servirem officios de Justiça, de Fazenda e o 3º deles expulso da mesma 

Comarca logo que for solto pera nella não poder mais entrar. 

(AHU_ACL_CU_008, Cx. 16, D. 1068, f.4) 

 

Através destas é possível perceber as intenções de devolver ao erário régio aquilo que 

foi roubado, e também aos particulares que foram prejudicados. Os funcionários não mais 

puderam servir em cargos régios, em nenhuma parte dos domínios portugueses e, além disso, 

alguns foram presos. Era importante, pelo que se pode inferir, que os súditos do rei 

percebessem que medidas sérias haviam sido tomadas, possivelmente tendo em vista a 

manutenção da ordem, uma vez que havia riscos de revoltas caso a população se sentisse 

desassistida pelo rei, bem como que as medidas servissem de exemplo aos que ocupariam, daí 

em diante, os cargos da administração real. 

 

Considerações Finais 

 

 

A historiografia mais recente, no que concerne à História de Goiás, tem interpretações 

que tem buscado ir além das já conhecidas noções de isolamento, decadência e miséria.  

Novos olhares são necessários aos sujeitos que aqui habitavam e aos fatos que se tem 

relatados. Desse modo, a documentação, mesmo a oficial e já conhecida, pode ser revista. 

Nesse sentido se insere este trabalho, que, é importante que se diga, se refere a uma pesquisa 

que está no início, não sendo possível, portanto, fazer afirmações ou chegar a conclusões 

indubitáveis. 

O que se sabe, com certeza, é que a História de Goiás colonial tem sido escrita nos 

últimos anos por diferentes vieses, o que tem permitido que autores como Maria Lemke e 

Juciene R. Apolinário escrevam sobre a escravidão goiana e a sua relação com as demais 

partes da colônia, quiçá do Império, abrindo possibilidades para a observação desde temas 

como o compadrio escravo até a formação de quilombos nas longínquas terras goianas. 

A intenção desta pesquisa que se inicia é ver Goiás como capitania relevante para a 

administração lusitana. Ainda que distante e não obstante a demora na comunicação com 

outras partes da colônia e com a Corte, as decisões régias chegavam e a capitania se integrava 

como parte do Império, especialmente no período aqui tratado, de grande produção aurífera. 

Através dos documentos analisados percebe-se que as ordens eram obedecidas ou não, e a 

população dos goyazes sentia no cotidiano as consequências dos atos dos oficiais do rei. 
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 Espera-se que não somente este, como outros estudos, através dos olhares renovados 

para a documentação colonial, observem temas, sujeitos e perspectivas, possibilitando novos 

escritos para a  História de Goiás Colonial. 
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UM PANORAMA DAS PENALIDADES CORPORAIS: UMA LEITURA 

COMPARATIVA DO FUERO REAL E DO FUERO JUZGO 

 

 

Marta de Carvalho Silveira
225

 

 

 
Resumo: O século XIII castelhano foi marcado pela pluralidade jurídica oriunda das 

demandas de ocupação territorial gerada pela retomada das terras peninsulares antes 

controladas pelos muçulmanos. Numa tentativa de romper com esta pluralidade e de 

fortalecer a centralidade política foram utilizados, na corte de Afonso X, dois códigos 

jurídicos: o Fuero Juzgo e o Fuero Real. O primeiro código representa uma releitura da antiga 

lei dos visigodos: o Liber Iudiciorum, feita à mando de Fernando III que intentava utilizar 

esta peça da tradição jurídica peninsular para diminuir a influência das forças locais sobre a 

aplicação e a feitura da lei. A segunda obra legislativa, composta no reinado de Afonso X, 

pretendia reforçar a  política centralista inaugurada na corte fernandina. Em ambos os códigos 

as penalidades corporais encontraram-se presentes, sendo utilizadas para demonstrar a 

submissão necessária do corpo do súdito às demandas do corpo político, representado pelo 

poder monárquico. Promover uma análise comparativa entre esses dois códigos buscando 

entender como cada um deles contribuiu para um projeto de legitimação e de reforço da 

autoridade monárquica sobre as forças nobiliárquicas do reino é o nosso objetivo neste 

trabalho. 

 

Palavras chaves: Monarquia – Fueros – Penalidades Corporais – Afonso X. 

 

 

 
Este trabalho propõe-se a estabelecer um quadro comparativo entre duas fontes 

jurídicas medievais, a saber o Fuero Juzgo e o Fuero Real, no que se refere à aplicabilidade 

das penalidades corporais. Para tanto, em termos introdutórios, serão estabelecidas algumas 

discussões acerca da delimitação do próprio objeto da nossa comparação que é a penalidade 

corporal no que concerne ao papel por ela desempenhado nas estruturas políticas e jurídicas 

medievais. Em segundo lugar, se procederá a apresentação das fontes utilizadas para esta 

análise promovendo-se a sua interação com o contexto próprio do reino de Castela, no século 

XIII, local e período em que as referidas fontes foram redigidas. Em terceiro lugar, será 

construído um quadro comparativo entre os dois documentos no que se refere ao lugar que 

neles é concedido às penalidades corporais, destacando-se algumas e comparando-as. 
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1 – As significações político-jurídicas alcançadas penalidades corporais na cultura 

medieval 

 

A Idade Média é considerada erroneamente, dada a construção historiográfica 

elaborada no século XIX, como um espaço que primava pela violência e onde, portanto, as 

penas corporais eram largamente aplicadas. Cabe considerar-se aqui, mesmo que brevemente, 

o sentido que a idéia de violência alcançou na Idade Média e os usos que o poder monárquico 

dela fez. 

A palavra violência derivada do termo latino vis, para designar as noções de força ou 

vigor surgiu na França no contexto do século XIII. Foi utilizada, segundo Robert 

Muchembled, para designar uma relação de força estabelecida com a intenção de submeter ou 

constranger alguém (MUCHEMBLED,2012: 7). Sem desconsiderar o fator natural implícito 

na violência, denominado por ele como agressividade destrutiva, o referido autor entende a 

violência como um produto cultural. Daí a dificuldade de defini-la com exatidão graças a sua 

relatividade cultural, no entanto, nas sociedades em geral há uma concepção dupla da 

violência: a legítima (estabelecida pelas instituições) e a ilegítima (exercida individualmente e 

promovendo a transgressão da lei e da moral).  Como afirma Muchembled: 

 

“(...) Toda sociedade procura controlar os perigos que poderiam questionar 

sua perenidade e estabelece seu próprio limiar de tolerância à violência. Ela  

o faz de maneira teórica por meio dos valores dos dominantes em uso e a lei 

e, mais concretamente, pelo exercício da justiça criminal” 

(MUCHEMBLED,2012: 12). 

 

Entende-se, portanto, que há um nível de violência tolerado pela sociedade e outro que 

precisa ser controlado pelo Estado através da legislação. O Estado, portanto, constrói um 

discurso sobre a violência a fim de defini-la e controlá-la. Claude Gauvard, em seu verbete 

Violência, constante no Dicionário Temático do Ocidente Medieval, situa a construção de um 

discurso sobre a violência no âmbito da Igreja e com o aval e a conivência das monarquias  

que entendiam a necessidade desta construção discursiva para fortalecer o seu papel  

ordenador na sociedade (GAUVARD,2006: 610). A mesma perspectiva é evidenciada por 

Muchembled que situa o século XIII como o marco temporal quando a violência no Ocidente 

europeu deixou de ser uma linguagem coletiva normal produtora do elo social para 

transformar-se em um tabu (MUCHEMBLED,2012: 2). O século XIII é o ponto inicial dessa 

conversão,  o  direito  o  campo  de definição  dessas alterações  e a monarquia o  centro desse 
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discurso jurídico sobre a violência e a necessidade de domesticá-la através das leis e 

consequente aplicação das penas. Como elucida Gauvard: 

 

“(...) Para compreender o lugar ocupado pela violência na Idade Média, 

convém se desfazer de todos os lugares comuns. Afirmar que  na  Idade 

Média existe uma agressividade latente ou uma violência deliberada 

testemunhadas pelas guerras incessantes ou pelo fragor dos suplícios, e que 

tais impulsos exacerbam-se em tempos de crise é, enfim, formular um 

julgamento perfeitamente anacrônico. A história deve se situar o mais 

próximo possível de uma descrição de comportamentos sem se referir aos 

nossos conceitos contemporâneos. Esses se baseiam em um postulado 

segundo o qual a vida humana deve ser salvaguardada a qualquer preço, o 

que não faz parte dos valores da sociedade medieval. Para ela, a violência é  

o resultado de um encadeamento de fatos necessários à manutenção da honra 

ou do renome., qualquer que seja a procedência social dos indivíduos, sejam 

eles nobres ou não nobres. A violência não está então ligada a um estado 

moral condenável em si; é o meio de provar a perfeição de uma identidade.” 

(GAUVARD,2006: 606) 

 

Crimes considerados toleráveis, antes do século XIII, que envolviam a honra 

individual, como é o caso das vinganças familiares, alçaram o grau de homicídios na maioria 

dos códigos jurídicos europeus. O que reflete a ação da monarquia no sentido de atuar como 

intermediária nos conflitos familiares, garantindo ao rei a sua função arbitral. 

O aumento da atuação jurídica das monarquias encontra-se presente na formulação de 

códigos legais que estabeleciam as penalidades de acordo com a gravidade do erro cometido 

pela persona. Utilizamos aqui o termo persona e não indivíduo por considerarmos a lógica 

teológica e jurídica existente por trás dele. 

Os historiadores do século XIX consideravam a modernidade como o espaço de 

nascimento do indivíduo, atrelado à gênese do Estado. A partir da década de 1970, muitos 

historiadores empenharam-se em contrapor esta tese alegando que o nascimento do indivíduo 

foi fruto das reflexões humanistas desenvolvidas a partir do século XII com figuras como 

Abelardo e Ockham, por exemplo. Os historiadores que se debruçaram sobre essa temática 

relacionavam no nascimento da individualidade com a chamada “consciência de si” que pode 

ser atestada por quatro aspectos próprios do século XII: a expansão da biografia e da 

autobiografia, a busca pela interiorização da vida moral, o uso da rationes em contraposição a 

da auctoritas e as mudanças na afetividade e na espiritualidade que podem ser atestadas neste 

momento principalmente no que se refere à forma como se encara a morte e o amor. 

Ao visitar esta questão, autores como Jean-Claude Schmitt, em sua obra O corpo, os 

ritos, o sonho, o tempo. Ensaios de antropologia medieval (2014), esclarece que o termo 
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indivíduo é “plena de ambiguidades” e foi utilizado pelos historiadores da Idade Média em  

seu estatuto jurídico e social referente à esfera “teológico-política” ou a “consciência de si”. 

Desta forma, Schmitt propõe o uso da palavra persona para o contexto medieval justificando 

que nesse momento não há o uso do termo indivíduo com a mesma carga significativa da 

modernidade, onde há uma total autonomia do ser em relação à família, ao Estado etc. e onde 

não se encontra o individualismo como valor moral e ideológico. Para Schmitt, o termo 

persona é melhor adequado ao estudo do período medieval graças à significação teológica de 

que dispõe. O cristianismo utiliza o termo persona para referir-se à divindade e estabelece a 

sua utilização para referir-se também ao homem, promovendo a junção definitiva do homem 

com Deus.  Schmitt nos lembra que: 

 

Na definição de Boécio, a pessoa é ainda uma noção muito abstrata. A 

singularidade do indivíduo pesa menos do que a comunidade de todos os 

homens em sua união com Deus: o fato para cada um de ser um ser razoável, 

imago Dei, cuja razão (mens, ratio) reflete em suas três faculdades 

fundamentais (memoria, intelligentia, voluntas) as três “pessoas” da 

Trindade.” (SCHMITT,2014; 231) 

 

Essa discussão sobre a persona é particularmente importante aqui para que se defina o 

status daquele que está sendo condenado. A persona passível de penalização nos códigos 

jurídicos aqui elencados está sendo penalizada como um ser individual ou como alguém que, 

usando a sua “consciência de si” agiu indevidamente contra o corpo social e em última 

instância contra a sua própria razão que o liga a Deus, traindo a sua própria persona? 

B. Clavero, em sua obra Tantas personas como Estados. Por una antropologia politica 

de la historia europea (1986), ao tratar do aspecto legal da persona, nega a existência, na Idade 

Média, de uma pessoa que possa ser unitariamente sujeito de um direito privado e de um 

Estado que possa ser portador de um direito público. Isto porque entende que o sistema 

medieval trabalha com a noção de uma personae fictae, pessoas fictícias que não possuem 

substancialidade e sua corporidade se dá somente através do lugar social por ela ocupado. 

Ao analisar-se os fueros torna-se clara a dimensão teológica da persona e a presença  

da noção jurídica da personae fictae, já que a pessoa é punida de acordo com o seu status 

social. Um mesmo erro poderia ser punido de formas diferenciadas de acordo com o lugar 

social ocupado pela persona que o cometeu. 

Em geral, pode ser identificada nos fueros em questão uma tipologia de penas: 

corporais, pecuniárias e morais. A reflexão estabelecida aqui caminha no sentido de analisar o 

sentido  simbólico  da  proposição  das  penalidades  corporais,  consideradas  como expressão 
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jurídica máxima do poder real, já que estas delegavam ao monarca a autoridade de punir o 

corpo da persona a fim de garantir a preservação, a compensação e a disciplinarização do 

corpo social. 

A formulação de códigos jurídicos não implicou na constituição de áreas específicas  

do Direito. Um mesmo documento tratava de diversos assuntos que poderiam ser hoje em dia 

classificados no âmbito do direito civil ao do direito penal. O direito medieval estava em 

construção e as reflexões iniciais tiveram início no âmbito da Igreja. A reforma papal, 

estabelecida com o objetivo de diminuir a interferência da nobreza na gestão dos recursos e 

dos cargos eclesiásticos, foi o ponto de partida para que uma reflexão mais profunda acerca  

do caráter e da importância da lei ganhasse corpo no Ocidente medieval. O papado buscou no 

direito romano, principalmente naquele que fora reunido pelo imperador Justiniano, os 

subsídios legai para a definição do seu poder e as atribuições próprias aos membros 

componentes da hierarquia clerical. A reforma papal promoveu, então, a construção do direito 

canônico que, em última instância, regulamentaria todos os assuntos referentes ao âmbito 

eclesiástico. 

A formação das monarquias medievais, um fenômeno iniciado no século XII e que 

ganhou conotações diferenciadas em cada região do Ocidente medieval, trouxe para as cortes 

recém-constituídas a necessidade de fomentar e aprimorar os mecanismos legais. Inspirando- 

se no projeto teocrático-papal que fortalecia uma visão centralista de poder, os reis medievais 

apressaram-se em formar juristas que construíssem os preceitos legais reguladores do governo 

reforçando a autoridade do rei sobre os demais membros da sociedade. Nesse contexto forjou- 

se o direito real que reunia as influências do direito canônico, a inspiração do direito romano e 

a base estabelecida pelo direito comum. 

O início dessa reflexão jurídica nas cortes reais veio acompanhado da necessidade de 

uma maior precisão no uso dos termos legais. A noção de pena confundia-se com a de 

penitência e a de delito ou crime com a de pecado. Estas noções foram forjadas no âmbito da 

cultura medieval e alcançaram significações próprias ao longo da Idade Média, portanto ao 

lidar-se com elas é necessário levar em consideração o seu caráter relacional e a 

heterogeneidade da sua gênese que se remete ao campo jurídico e teológico. 

A noção de pecado é uma das imagens religiosas dominantes no Medievo, pois define 

o tom da relação do homem com Deus, a forma como ele constrói o conhecimento, fomenta  

as relações sociais, organiza as suas formas de produção e os seus rituais, direcionando a sua 

visão sobre o mundo. 

A noção de pecado é uma construção própria da cultura judaico-cristã em que o 
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elemento religioso alcança grande profundidade, elaborando a noção de que a vontade 

originária de Deus se sobrepõe a do mundo e à humanidade, cabendo ao homem, através do 

seu livre-arbítrio, aceitá-la ou não. Nas fontes jurídicas como o Fuero Real e o Fuero Juzgo a 

noção de pecado confunde-se com a de delito, não havendo, portanto, uma fronteira 

delimitativa do que a sociedade entendia como sendo um ataque a si mesma e a sua cabeça, o 

rei ou um ataque ao seu Deus. No Fuero Real, inclusive, a nomenclatura utilizada para o que 

se pode entender como delito ou crime é yerro. Explica-se esta relação e indefinição 

terminológica pelo fato de que na concepção do poder real foram utilizadas as reflexões 

jurídicas constituídas no âmbito do direito canônico que influenciou inclusive a formulação 

dos elementos processuais. 

Em última instância as penas servem às sociedades como um instrumento ordenador 

legalmente estabelecido. Para Durkheim, que entendeu a lei como um fato social, nas 

chamadas “sociedades mecânicas” (pré-capitalistas) uma consciência coletiva definia a 

moralidade vigente e a aceitabilidade dos atos individuais. A consciência coletiva funcionava 

como um elemento de coerção exercida sobre os indivíduos a fim de garantir a coesão do 

corpo social. Ao punir o corpo do indivíduo gerando a dor, a sociedade utiliza-a como uma 

forma de paralisar as más vontades e os desejos impróprios do criminoso. Desta forma, a pena 

tem um caráter remediador muito mais amplo do que a sua atuação disciplinatória, que 

desempenha um caráter secundário. 

Já autores como Michel Foucault consideram as penas a partir do seu caráter 

eminentemente disciplinatório. Essa perspectiva torna-se muito clara na leitura de sua clássica 

obra Vigiar e Punir quando, analisando os espetáculos de suplício muito frequentes nas cortes 

europeias modernas, conclui que a aplicação pública da pena servia a basicamente dois 

objetivos: reforçar a autoridade monárquica frente aos súditos e construir uma exemplaridade 

em relação ao público que assistia tais espetáculos, deixando claro a eles o que ocorria com os 

que desrespeitassem a lei real. Para tanto se construiu um discurso jurídico ordenador que 

encontrou nas monarquias a sua fonte de apoio e de construção. 

As penas entendidas como um elemento reparador, um elemento disciplinador ou 

como a conjunção dessas duas posturas, possuem uma forte influência na manutenção do 

Estado, o que Max Weber explorou adequadamente na sua vasta obra Economia e Sociedade 

quando considerou que o respeito às normas sociais é garantido através do uso da coerção 

legal por parte dos Estados, sendo as penas a estratégia legal que o governo possuía para fazer 

com que as comunidades mantivessem a sua coesão interna e o poder central fosse respeitado. 

Na visão weberiana, o poder monárquico se estabeleceria, portanto, a partir do uso legítimo 
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da capacidade coercitiva legalmente estabelecida, o que justifica a importância do estudo dos 

códigos legais medievais como elementos para a análise dos campos de atuação do poder 

coercitivo do monarca. Poder este que pode promover a penalização corporal, moral  ou 

pecuniária. 

Neste trabalho considera-se a penalidade corporal como a máxima expressão da 

autoridade real, justamente pelo caráter exemplar alcançado por essas penas geralmente 

aplicadas publicamente e que, por vezes, deixavam marcar permanentes nas personas, que 

passavam a servir como exemplos vivos da autoridade real. 

As diversas percepções que as sociedades constroem sobre o corpo saiu dos porões da 

História e hoje tem sido alvo de vários estudos, em grande parte alimentados pelas 

contribuições sociológicas e antropológicas. Entende-se cada vez mais o corpo como um 

produto cultural a ser analisado e a busca pelo controle dos corpos das personas como algo 

ansiado por diversas instituições e sistemas políticos ao longo da História, não sendo  

diferente, portanto, na Idade Média, onde a dicotomia alma e corpo inexistia. O corpo e a  

alma eram considerados partes constitutivas e integrantes do ser. José Carlos Rodrigues, em 

sua obra O corpo na História (1999), chama atenção para o fato de que “Na Idade Média, se 

concebe o ser humano como sendo formado pela conjunção da carne perecível e da alma 

imortal, espiritual e incorpórea” (RODRIGUES, 1999: 56). Sem entrar aqui nas intensas 

discussões teológicas travadas em torno das definições de corpo e alma no período medieval,  

é corrente a noção de que o corpo reflete a bondade e a maldade da alma humana. Desta 

forma, corpo e alma mereciam atenção no processo de disciplinarização. 

Os homens e as mulheres medievais viam-se conclamados pelos diversos discursos 

teológicos a inibir as suas paixões e as suas vontades, controlando elementos como os seus 

gestos, a sua vestimenta, o seu apetite, a sua sexualidade etc. Acreditava-se que o controle da 

carne (corpo) asseguraria a salvação da alma, sem distinção entre homens e mulheres. 

A visão organicista tão forte na Idade Média ultrapassou as esferas teológicas  e 

ganhou repercussão no campo político. A sociedade era entendida como um grande corpo, o 

corpo social, onde as pessoas tinham uma função específica a ser cumprida para que a ordem 

fosse preservada e as benesses divinas asseguradas. 

A construção da concepção organicista de poder foi elaborada a partir de intensas 

reflexões jurídicas feitas com base nos textos antigos, do direito e da teologia iniciadas no 

século XII. Baseando-se no universo simbólico teológico, que ressalta o caráter exemplar da 

monarquia celeste, o rei é situado como a cabeça da sociedade. Essa concepção de governo 
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alcançou grade importância na configuração política da monarquia castelhana (NIETO 

SÓRIA,1988: p. 90-98) e foi reflexo de todo um movimento pela busca de um campo de 

atuação jurídico mais efetivo para o poder laico. Em Castela se traduziu no fortalecimento da 

figura do rei como o legislador mor da sociedade, cabendo a ele formular leis que estivessem 

de acordo com as orientações morais da Igreja e as demandas ordenatórias da sociedade.  

Além de legislador o rei também era o juiz do corpo social, devendo agir com justiça e 

respeitando as leis que por ele mesmo foram criadas. 

Como ordenador do corpo social cabia ao rei a função também de penalizar 

exemplarmente e compensatoriamente àqueles que romperam o convívio social. Daí a 

importância de utilizar penalidades corporais para os erros considerados mais desagregadores 

da ordem social. 

 

2 – O contexto e as fontes 

 

 

O século XIII foi marcado, no Ocidente europeu, por uma tendência política de 

consolidação do poder monárquico. Numa tentativa de sobrepor o seu poder às forças 

nobiliárquicas particularistas, os monarcas medievais, através das suas cortes, desenvolveram 

mecanismos de ampliação da sua autoridade central. 

As alterações estruturais trazidas pelo século XII, com a retomada, em grande escala, 

das atividades comerciais e artesanais, o incremento dos núcleos urbanos medievais e o 

movimento reformista gregoriano relacionaram-se intimamente ao processo de busca pela 

ampliação da autoridade real. As comunidades urbanas e a heterogeneidade populacional que 

as caracterizava foram gradativamente ampliadas, o que promoveu a criação de mecanismos 

políticos que promovessem o controle social. 

As transformações políticas mencionadas acima podem ser detectadas também na 

Península Ibérica, já que há um posicionamento consensual entre os medievalistas que se 

dedicaram ao estudo da monarquia peninsular de identificar os reinados de Fernando III e 

Afonso X como os períodos mais característicos deste processo no reino castelhano 

(MACDONALD,1984; p. 26). 

Em Castela o crescimento comercial e urbano foi alimentado pelo processo de 

retomada do território cristãos das mãos dos muçulmanos, iniciado no reinado de Afonso VI 

(1071-1109), embora já tivesse sido impulsionado nos governos de Afonso V (999-1028) e 

Sancho II (1065-1072). Estimulados pelo desejo de resgatar a Espanha perdida ou destruída 

pelos árabes, os monarcas peninsulares aliaram-se ao papado e conseguiram atribuir a essa  
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luta um caráter cruzadístico (ORLANDIS,1987.p. 26). 

A retomada do território das mãos dos árabes promovia uma série de benefícios 

políticos e econômicos para os reinos cristãos que, dentre outros benefícios, ampliariam as 

suas áreas de produção agrícola e pecuária, aumentaria a captação de impostos com a 

submissão de um número maior de súditos, estenderia a sua zona comercial e delimitaria as 

suas fronteiras físicas tanto frente às forças muçulmanas, mas também diante dos demais 

reinos cristãos com os quais disputavam avidamente territórios. 

A intensificação das peregrinações ao caminho de Santiago de Compostela, a partir do 

século XII, tornou-se a principal via através da qual os repovoadores penetraram no território 

peninsular e garantiu um intenso desenvolvimento das relações comerciais. Muitas feiras e 

mercados foram estabelecidos formando uma malha de abastecimento de produtos para todo o 

reino. No século XIII, as feiras se multiplicaram, principalmente no sul do reino castelhano, o 

que pode ser atestado através do grande número de autorizações dadas por Afonso X para 

permitir o seu funcionamento nas regiões de Sevilha, Badajoz, Alcaraz, Cádiz, Talavera e 

Mérida (SUÁREZ,1978. p.394). 

A expansão do comércio interno peninsular, ocorrida a partir do século XII, foi 

acompanhada pela ampliação das rotas comerciais mediterrânicas. O contato intenso e 

constante das cidades muçulmanas com o Norte da África e demais regiões do mundo árabe, 

via Mediterrâneo, não cessou ao longo do crescimento da dominação cristã,ao contrário, 

intensificou-se, o que colocou o território peninsular como centro de uma as primeiras rotas 

comerciais do Ocidente europeu. Tais rotas foram exploradas com auxílio dos comerciantes 

genoveses que, após a conquista de Sevilha e a abertura do Estreito de Gibraltar, introduziram 

técnicas mais elaboradas no comércio peninsular. A Península Ibérica viu-se inserida em uma 

grande rota comercial que se estendia do Mediterrâneo ao Atlântico (SUÁREZ,1978. p.395). 

A economia castelhana, no século XIII, foi alimentada por essa intensa atividade 

comercial, mas também pela continuidade da luta territorial contra os muçulmanos. Sem 

dúvida, a reconquista territorial ao mesmo tempo em que consumia os recursos financeiros do 

reino  castelhano  também  o  alimentava.  Com  o  avançar  das  conquistas  várias      cidades 

castelhanas foram formadas e outras, anteriormente sob o domínio muçulmano, caíram na 

órbita cristã. Desta forma, no que se refere à vida urbana castelhana, podemos identificar três 

zonas de repovoamento onde se encontravam tipos de comunidades urbanas diferenciadas. 

Em termos geográficos, na segunda metade do século XIII, o reino castelhano possuía 

pelo menos três zonas urbanas identificáveis. A primeira se estendia do norte do território até 

o vale do Duero e estava na órbita do poder das famílias nobiliárquicas mais antigas do reino 
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que consequentemente detinham o maior volume territorial da região, notando-se, portanto, 

um pequeno número de propriedades camponesas autônomas na região. A segunda zona de 

repovoamento se estendia a partir de Toledo e foi marcada pela exploração tributária sobre as 

comunidades muçulmanas que se tornaram centros de referência administrativa e econômica 

para as terras vizinhas, graças ao forte impacto comercial e artesanal que exerciam na região. 

A terceira zona situava-se na região da Estremadura e foi ocupada por camponeses livres que 

trabalhavam a terra e formavam comunidades que não se encontravam sob nenhuma 

ingerência senhorial e atuavam como tampões entre o mundo cristão e o mundo muçulmano. 

A relativa autonomia senhorial de que gozava a região da Estremadura, permitiu a 

formação de uma aristocracia urbana, expressa na figura dos cavaleiros villanos, que não 

possuíam títulos de nobreza tradicionais, mas usavam a sua força militar para proteger as 

comunidades cristãs evitando os ataques muçulmanos. Os membros das comunidades, os 

chamados vecinos, reuniam-se periodicamente em um concelho e através do juez concejil 

levavam suas reivindicações à Coroa, o que demonstra a autonomia que gozavam frente às 

forças nobiliárquicas do reino.Os monarcas castelhanos viram essa aristocracia urbana como 

bons aliados na política de manutenção das forças cristãs nas áreas recém-povoadas, portanto, 

lhes permitiram alguns privilégios como a gestão dos assuntos cotidianos das comunidades, a 

arrecadação de impostos e a fixação de leis com o aval dos monarcas. 

Desde o século XII, Afonso VI concedia cartas forais às cidades que iam 

reconquistando, principalmente na região do Caminho de São Tiago de Compostela e na 

Estremadura. Com a vitória “de las Navas de Tolosa”, o rei Afonso VIII (1158-1214), 

atendendo a uma demanda da aristocracia urbana e das forças nobiliárquicas que lutaram na 

batalha ao seu lado contra os mouros, tratou de confirmar os diversos fueros redigidos pelas 

autoridades locais. Esta confirmação asseguraria às comunidades as suas próprias concessões 

territoriais, além de um lugar político mais definido frente às forças muçulmanas e no jogo 

político interno do reino castelhano. 

O final do século XII e o primeiro terço do século XIII foram marcados por uma  

ampla produção jurídica por parte das comunidades urbanas castelhanas e leonesas, sendo 

confirmadas pelos monarcas. Com a chegada de Fernando III ao trono, em um processo que 

reuniu as coroas castelhana e leonesa, o reino experimentou um novo período de extensão 

territorial e crescimento urbano. 

No campo jurídico, Fernando III investiu na elaboração de um projeto de unificação 

jurídica que demolisse o particularismo de ordenamentos que caracterizava o reino castelhano 

em decorrência da política anterior de concessão foral. Inicialmente o monarca propôs, para a 
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região da Estremadura e Jaén, uma série de fórmulas jurídicas encontradas nas relações 

extensas dos fueros que haviam servido como modelos para a elaboração das cartas forais 

locais. Com o tempo esses formulários foram descartados pela sua baixa qualidade técnico- 

jurídica da sua formulação. Por isso, o monarca investiu na retomada do Liber Iudicum, a ser 

aplicado principalmente naquelas comunidades que não organizado o seu próprio código 

legislativo, pois sua inserção no mundo cristão peninsular ainda era recente 

(RUCQUOI,1992.p. 179). 

Fernando III mandou, então, traduzir para o romance o Liber Iudicum a que deu o 

nome de Fuero Juzgo. Texto que tinha a seu favor o alto valor simbólico que possuía por ser 

considerada a fonte primordial do direito visigodo. Era garantida a este texto, portanto, a 

tradição e a antiguidade necessária para estabelecer-se como base o direito da corte 

fernandina. O Fuero Juzgo possuía duas características primordiais: a heterogeneidade 

temática e a defesa clara do poder centralista monárquico. 

O Fuero Juzgo foi composto por doze livros divididos em cinquenta e quatro títulos e 

559 leis que reúnem a tradição jurídica mais antiga do reino castelhano. Trata-se de uma 

apologia dos reis visigodos. Esta obra jurídica foi anteriormente denominada Codigo de las 

leyes, Libro de las leyes, Libro de los jueces, Libro de los godos e somente no século XIII 

passou a chamar-se Fuero Juzgo. Foi resultado da tentativa do rei Recesvinto de recompilar os 

usos, os costumes e as práticas comuns aos hispanoamericanos e aos visigodos, a fim de 

superar a dualidade legislativa que os separava.  Este fuero foi promulgado em 654. 

Seguindo os passos de seu antecessor, Afonso X instaurou uma verdadeira política 

legislativa que se caracterizou por um corpo legal elaborado com o objetivo de substituir os 

ordenamentos tradicionais. De acordo com Alfonso Garcia-Gallo, apesar da semelhança, a 

política jurídica e Afonso X não pode ser entendida como um complemento daquela 

desenvolvida por seu pai, que buscava uma certa conciliação com os códigos anteriores, já 

que buscava a inovação criando uma vasta obra jurídica própria (GARCIA-GALLO,1994; p. 

179). 

Afonso X cercou-se de um grupo de juristas a quem investiu da tarefa de constituir as 

bases legais do poder monárquico castelhano. A obra jurídica afonsina pode ser dividida em 

duas categorias principais: um grande corpo composto por uma legislação mais específica e 

um corpo menor formado por uma legislação mais geral. No primeiro tipo podemos situar: os 

fueros concedidos ou confirmados, os ordenamentos das Cortes (que constituíam em respostas 

oficias às petições dirigidas ao rei), o esclarecimento das questões legais, os procedimentos 

judiciais que se remetiam aos concelhos, as cartas de privilégios, os regulamentos de 



474 

 

 

 

atividades econômicas e os dois testamentos de Afonso X. O Setenário, o Fuero Real, o 

Especulo e as Sete Partidas constituem o segundo tipo de obra, justamente pela visão geral e 

abrangente aplicada às questões legais (MACDONALD,1984; p. 26). 

Mecanismo da tendência de vertebralização jurídica, que caracterizava o reinado 

afonsino, o Fuero Real compunha, juntamente com o Espéculo e as Partidas, a base jurídica 

fundamental para a busca pela centralidade do poder monárquico. Escrito em castelhano, o 

Fuero Real possui uma linguagem objetiva, direta e foi composto para conter as bases 

primordiais do poder monárquico, da regulação de instituições fundamentais da sociedade 

castelhana (o casamento, a herança etc.) e da normatização das questões cotidianas que 

assolavam as comunidades. 

Apesar de não ter a tradição do Fuero Juzgo, o Fuero Real tinha nas suas bases 

matérias concernentes aos direitos consuetudinários já adotados no reino, possuindo, portanto, 

um caráter compilativo, mas também inovador graças à elaboração teórica acerca do poder 

monárquico que atribuía ao rei o papel central e ordenador do corpo social e lhe garantia o 

papel de parte ofendida em qualquer delito cometido no reino. 

A estruturação textual do Fuero Real é constituída por uma série de quatro livros 

subdivididos em títulos e leis. No Prólogo os leitores da lei são advertidos a observar a 

importância do código para a manutenção da paz e da ordem social. No primeiro livro é 

explicada a função da lei, da justiça e do monarca dentro da sociedade. No segundo livro são 

definidos alguns procedimentos legais acerca da validade dos testemunhos, dos juramentos e 

dos juízos. No terceiro livro dispõem-se acerca das questões relativas aos bens e a herança.  

No quarto livro trata-se dos assuntos penais relativos ao adultério, aos procedimentos 

considerados  adequados  às diversas questões  cotidianas: a regulamentação dos mercados   e 

das feiras, a falsificação de moedas, ao ofício dos físicos e ao trato com os judeus, além de 

outros temas. 

Mesmo considerando que há um lapso temporal entre as demandas sociais e a feitura 

das leis e que estas possam comportar certo tom de tradicionalismo e conservadorismo, o 

estudo dos códigos jurídicos mostram-se muito profícuos para o historiador que se interessa 

em estudar as tramas políticas, econômicas e culturais que permeiam uma sociedade. Neste 

sentido, o estudo do Fuero Real mostra-se extremamente significativo para a reflexão sobre as 

tramas sociais que envolviam as disputas políticas entre a monarquia, a aristocracia urbana e a 

nobreza tradicional castelhana, os chamados ricoshombres. 

As disputas políticas no reino castelhano foram intensificadas com a proposição do Fuero 

Real como o único código jurídico a ser utilizado no reino castelhano. Esta medida visava 
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assegurar a figura do monarca como o grande legislador e juiz e, consequentemente, eliminar 

a ingerência legal dos ricoshombres nas comunidades do norte do Duero, região da qual 

retiravam grande parte dos seus recursos através do controle das cortes locais. 

 Aos descontentamentos quanto à aplicação do Fuero Real, somaram-se outras 

insatisfações como: a exigência, por parte do monarca, da prestação de serviços 

extraordinários e o alto custo de vida decorrente da política econômica régia, que propunha 

alterações na cunhagem de moedas e na taxação dos preços dos produtos comercializados 

(ESCALONA,2002;  p. 141). 

As intensas disputas políticas deflagraram a Revolta de 1272, quando os Lara, os 

Castro e os Haro, as principais famílias nobiliárquicas do reino ameaçaram romper a sua 

lealdade com Afonso X e colocar-se sob a proteção do reino de Granada. A ruptura entre 

setores da alta nobreza e o monarca não chegou, de fato, a ocorrer. Numa postura  

conciliatória, Afonso X abriu mão da exclusividade da aplicação do Fuero Real em todo o 

reino e permitiu que ele se tornasse uma referência jurídica modelar a ser utilizada nos casos 

de dúvida ou ausência de um código local. Somente no século XIV o Fuero Real ocupou a 

posição jurídica para o qual foi elaborado, ou seja, tornou-se o único código jurídico utilizado 

em todo o reino castelhano-leonês. 

O século XIII foi, portanto, um período de consolidação do poder monárquico em todo 

o Ocidente europeu e peninsular. Através do papel ordenador proposto na lei, o monarca 

estabelecia-se como o cabeça do corpo social e para que o seu reinado sobrevivesse, 

empenhava-se na captação e gestão adequada dos recursos do reino. Jacques Le Goff, em sua 

obra A Idade Média e o dinheiro, afirma que no século XIII houve um aumento   considerável 

do volume de moedas cunhadas que se encontra relacionado à formação do Estado. Este tem 

como uma das suas demandas principais, a regulamentação do fisco. (LE GOFF,2014; p. 89)  

e para tanto, conta com o apoio, em suas cortes, de vários elementos judaicos. 

 

3 – Comparando as fontes: 

 

 

Antes de iniciar a análise das penas corporais nas fontes, é importante considerar que 

há uma distinção entre a forma como a justiça se apresenta nas duas fontes. No FJ nota-se 

ainda certa indistinção entre a “justiça pública” e a “justiça privada”. Enquanto no FR é 

perceptível o avanço na distinção entre esses campos, sendo este documento o código público 

a ser utilizado. Tal distinção é notada na atribuição das penas pecuniárias que estabelecem a 

divisão da pecúnia geralmente entre dois atores: o rei e a parte ofendida. A diferenciação nos 
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documentos pode ser explicada pelo seu próprio processo de redação. Enquanto o FJ tratava- 

se de um texto antigo e retomado por Fernando III, o FR foi redigido especialmente para o 

período contextual da Castela do século XIII estando, portanto, mais adequado a responder as 

demandas atuais da referida sociedade. 

Um ponto comum entre os referidos documentos é a distinção com a qual penalizam  

os diferentes grupos sociais. Enquanto os servos são habitualmente penalizados com o açoite, 

este tipo de pena não é aplicado aos elementos nobiliárquicos. Outra distinção presente nas 

fontes é a que se refere ao gênero daquele que pratica o delito. Homens e mulheres são 

considerados de forma distinta nos fueros que estabelecem o delito do adultério como algo 

exclusivamente feminino. Tal tendência a não igualdade dos membros sociais e a distinção a 

pena pautada no gênero do infrator é algo próprio do período medieval e que tem as suas 

raízes na antiguidade, seguindo uma orientação já estabelecida desde o Código de Hamurabi. 

O uso das penas corporais está presente na sociedade também desde a antiguidade e   

foi perpetuado pelo direito romano imperial onde eram graduadas de acordo com o status do 

condenado. Com a organização crescente do poder monárquico entre os germânicos, a 

vingança privada foi substituída pelas penas corporais, principalmente no que se refere a pena 

de morte. Os conflitos não eram entendidos como pessoais, mas ganhavam proporções 

familiares. Para amenizar as resoluções dos conflitos através de penas corporais radicais como 

a morte ou a mutilação, optou-se, através do direito consuetudinário, por instituir o pagamento 

de uma pecúnia à parte ofendida como compensação por ter sido alvo de uma ofensa. Estava 

instituído a wergeld ou o preço do sangue. 

A wergeld foi incorporada nos códigos legais produzidos no contexto de organização 

dos reinos germânicos, sendo traduzido pela existência das penas pecuniárias. Observando-se 

genericamente, as penas corporais mais utilizadas nos códigos jurídicos medievais foram: a 

mutilação e o açoite. Nos fueros aqui estudados, podemos identificar seis tipos de penas 

corporais: a pena de morte, a mutilação, o corpo à mercê, o açoite, a prisão e o desterro. É 

importante considerar-se aqui que se utiliza a categoria pena corporal não a partir de uma 

clássica divisão estabelecida pelos estudos jurídicos, mas como qualquer espécie de privação 

estabelecida pela lei ao corpo da persona. O que justifica considerar-se aqui o corpo à mercê, 

a prisão e o desterro como penas corporais na medida em que implicam na perda de  

autonomia do ser sobre o seu próprio corpo punido com a ausência da liberdade sobre a sua 

utilização (corpo à mercê e prisão) e como a expulsão de um membro do corpo social 

(desterro). Esclarecidas estas proposições, parte-se para a análise da documentação. 

A pena de morte era aplicada em casos extremos, que representassem uma quebra da 
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ordem social, como no caso da traição ao poder real. Ser legalmente condenado à morte era 

entendido como a expressão máxima da vergonha do ser e da autoridade do monarca, o único 

que tinha autoridade suficiente para autorizá-la. Assim como na mentalidade medieval 

entendia-se que Deus era o responsável por determinar o tempo de vida humano, assim o rei 

era o único responsável por abreviar a vida do condenado. Esse reforço da concepção 

organicista fica claro na condenação nos casos de heresia, onde a persona era condenada por 

colocar em risco a ordem social, atraindo a ira divina para a comunidade quando desenvolvia 

práticas contrárias aos dogmas da Igreja. Sendo assim, a heresia era entendida não somente 

como um ato de infração religioso, mas como uma ameaça à integridade da ordem nacional. 

Tanto o FR (FR, IV, I, 2, p. 118) quanto o FJ entenderam a heresia como um dos erros mais 

graves que, portanto, deveria ser punido com a morte. O Livro 12 do FJ é dedicado a 

estabelecer medidas punitivas e regulatórias em relação aos hereges e aos judeus. 

A mutilação era uma prática antiga e investida de um forte teor ritualístico. Ela era 

proposta para aquele que havia desrespeitado gravemente os princípios de convívio vigentes. 

No entanto, ao invés de ser expulso, ele deveria permanecer na sociedade servindo como um 

exemplo. A mutilação tinha, então, um caráter memorialista, pois punir o corpo do condenado 

era uma forma de impedir o esquecimento do mal contra a comunidade.  Um  exemplo 

clássico do teor da prática mutilatória pode ser extraído na condenação daquele que  

ameaçasse o poder real criando rebeliões ou outras práticas que visassem a sua derrocada. 

Tanto o FR (FR, I, IV, 1, p. 11) quanto o FJ estabelecem a cegueira como um dos castigos 

possíveis para tal prática. A pena inicial para tal ato era a morte, tendo como alternativa a 

cegueira para aqueles que fossem agraciados pela caridade monárquica. 

Na simbologia corrente nas sociedades antigas, e que perpassam o contexto medieval, 

o olho está relacionado ao sol que é o foco da luz, símbolo da inteligência e do espírito. Logo, 

o ato de ver é considerado uma ação espiritual e expressa a compreensão do homem sobre 

uma determinada questão ou sobre o mundo que o cerca (CIRLOT,2005:427). A cegueira, 

portanto, era a clara expressão da ignorância. Permitir que alguém fosse cegado legalmente 

significava produzir um exemplo constante à sociedade do que o desrespeito ao poder real 

poderia ocasionar à persona. A atribuição da pena da cegueira para os chamados crimes de 

lesa majestade representou a construção de um exemplo vivo a ser observado por toda a 

sociedade e a demonstração da desonra daquele que fora penalizado. A magnanimidade do rei 

poderia lhe assegurar ganhos políticos. Entende-se que, por se tratar de uma pena muito 

radical e dada a natureza do erro que ela gera, era mais comum que fosse aplicada ao estrato 

nobiliárquico. 
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A pena do corpo à mercê não tem correspondente na sociedade ocidental atual. Pelas 

indicações pode ser correspondente a um tipo de servidão. Em muitos casos em que esta pena 

foi proposta nos fueros estudados, não fica claro o destino do condenado, mas indica-se quem 

se beneficiaria com a sua condenação: o rei, seus funcionários (como o meirinho, por 

exemplo) e aqueles que haviam sido onerados de alguma forma. Em alguns casos pode-se 

identificar o uso da condenação do corpo à mercê como uma variação da pena pecuniária. A 

perda da liberdade e a posse da persona por outro membro da sociedade era o que significava 

a pena do corpo à mercê. Nos casos dos falsificadores de moedas de prata, escrituras e selos 

reais o FR (FR, IV, XII, 2, p. 138) propunha uma explicitação quanto ao significado do corpo 

à mercê, que se configurava na redução do condenado à servidão. 

A prisão era utilizada na Idade Média como uma compensação pelos danos causados 

pelo condenado a alguém. O FR, por exemplo, determinava a prisão para os inadimplentes 

(FR,III, VIII, 2, p. 84). A prisão tinha um caráter mais cautelar do que punitivo, sendo um 

local para guardar, temporariamente, aqueles que haviam cometido um crime leve, mas não 

poderia ser efetuada sem a aprovação do alcaide ou do meirinho. Nos casos de inadimplência 

a prisão era preventiva a fim de impedir a fuga do acusado, assegurando que a dívida fosse 

paga. Entretanto, a prisão só poderia ocorrer pelo tempo determinado de nove dias, durante os 

quais o onerado seria responsável pelo sustento do preso. A prisão também era utilizada como 

uma forma de garantir que o onerado receberia o pagamento da indenização prevista na lei. 

Logo, não haviam prisões públicas geridas pelo poder monárquico. 

O desterro era considerado, segundo Tomas y Valiente, como “la última de las 

consideradas corporis afflictiva”. Era visto como uma pena leve. Ela ocorria em um âmbito 

local, já que o condenado era excluído somente da comunidade onde cometeu o erro. Em 

geral, estas penas vinham acompanhadas de açoites e vergonha, a fim de expor o erro do 

indivíduo à comunidade, justificando a sua exclusão. Identificamos no FR a pena do 

banimento para os casos em que fossem praticados erros contra o rei, os símbolos da 

autoridade real (selo e moedas), aos membros da Igreja e aos princípios morais que regiam as 

relações comunitárias (FR, IV, XII, 4, p. 139). 

O açoitamento é uma pena corporal carregada de simbolismos. Para o cristianismo os 

clérigos, recorreriam a açoites como um instrumento para a libertação da alma. Levando-se  

em consideração que não havia uma fronteira distintiva clara entre o discurso jurídico do 

pecado e da penitência e do erro e da pena quando os códigos em questão foram redigidos, 

pode-se concluir que houve uma mescla de elementos discursivos no campo jurídico. 

No direito real aqui analisado, o açoite era utilizado para punir e envergonhar o 
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culpado diante da sociedade. Logo, na sua aplicação, o objetivo das autoridades era mostrar 

para toda a comunidade a perda de importância ou a ausência desta por parte do culpado. Os 

açoites representavam, portanto, uma expiação pública. Marcando o corpo da persona, sua 

alma também era penalizada e tornava-se clara tanto a sua humilhação frente à comunidade 

quanto a possibilidade que o rei estava dando a este ser de purificar-se. 

Tanto no FR quanto no FJ o açoite é uma pena muito utilizada para punir 

principalmente aqueles que possuíam uma condição social inferior (sevos) ou que eram 

considerados infiéis (judeus e mouros). O FJ, por exemplo, estabelecia que quem provocasse  

o aborto com ervas, receberia 200 açoites se fosse servo. Caso não fosse, perderia sua 

dignidade e seria dado por escravo a quem o rei mandasse (FJ, Livro VI, título IV) 

 
CONCLUSÃO 

 

 

Analisando o FR e o FJ, torna-se clara a forte carga simbólica e jurídica que as penas 

corporais alcançaram na Idade Média. A cegueira, o açoite e mesmo a execução pública, por 

exemplo,  já  faziam  parte  da  memória  jurídica  medieval  como  instrumentos      punitivos, 

encontrando-se presentes em outras sociedades contemporâneas, visto que a tradição 

legislativa inspirava-se em um caldeirão cultural comum. 

O diferencial dos fueros aqui analisados, no que se refere ao contexto castelhano, é o 

fato deles terem sido retomados, no caso do FJ, ou redigidos, como o foi o FR, especialmente 

para satisfazer as demandas de fortalecimento de uma concepção centralista do poder 

monárquico. Poder que, para estabelecer-se, necessitava exercitar o controle tanto sobre o 

corpo social quanto sobre o corpo da persona. 
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HYBRIS E HEROICIDADE NO MUNDO HOMÉRICO 

 

 

Marcelo Gustavo Costa de Brito
211

 

 

 
Resumo: No plano das mentalidades, chama atenção a mudança nas significações atribuídas à 

figura do herói no mundo homérico. A hybris, que caracterizava o ethos aristocrático heroico 

naquele período, sofreu ressignificações ao longo das narrativas da Ilíada e da Odisseia. É 

interessante acompanhar como nessas narrativas a hybris deixa de ser o impulso vital capaz 

de transformar um simples mortal em um herói para sempre lembrado – como no caso de  

Aquiles – passando a ser, com Odisseu, uma ofensa contra os deuses e a razão do seu difícil 

retorno para Ítaca e sua família. Se em Aquiles a hybris é plena e desejada, em Odisseu ela é a 

razão da ira do deus Poseidon que o acomete. Já existe uma desconfiança em relação à hybris 

em Homero, portanto. Desconfiança que iria, nos séculos seguintes, consolidar-se na nova 

estrutura da pólis em que a glória (kléos) não deve mais pertencer ao indivíduo, mas a cidade. 

 

Palavras-chave: Herói, Hybris, Homero, Aquiles, Odisseu. 

 

 

1 – Introdução 

 

 

A hybris, entendida como uma forma de ser e agir específica típica ao repertório 

humano, era reconhecida como um dos elementos mais importantes da vida grega. Louvada 

num primeiro momento nas epopeias míticas (Odisseu será a grande exceção, como veremos), 

combatida como o maior dos erros morais, posteriormente, no universo da pólis. De maneira 

geral, a hybris se fazia presente no momento em que os humanos “comedores de pão”
212 

eram 

captados pela arrogância, quando se viam enredados por uma autoconfiança desmedida. Ao se 

deixarem tomar por esse ânimo, sucumbindo à sedução do poder, os comedores de pão 

excediam os limites da sua condição (ultrapassavam a medida, o métron humano) e 

identificavam-se com os deuses. Esse desequilíbrio gerava uma reação dos deuses, a nêmeses, 

a justa vingança, a fim de recolocar o humano na sua esfera própria e assim restabelecer a 

ordem no cosmos. 

Nas páginas seguintes apresento como, já na Grécia mítica de Homero, a hybris sofre 

as suas primeiras reconfigurações de sentido: deixa de ser o impulso vital capaz de 

transformar um simples mortal em um herói para sempre lembrado – como no caso de  
                                                      
211
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Aquiles – passando a ser, com Odisseu, uma ofensa contra os deuses e a razão dos infortúnios 

para seu retorno para casa. 

 

3.   O solerte guerreiro em súplica (Canto 5) 

 

 

Quando Odisseu, libertado após sete anos de cativeiro na Ilha da ninfa Calipso, enfim 

se aproximava da terra dos Feácios (hábeis navegadores que o conduziriam de volta para 

casa), Poseidon, deus do mar, lança contra sua instável jangada uma terrível tempestade de 

ventos e ondas: “O coração de Odisseu se abalou”, nos diz Homero, “fraquejaram-lhe os 

joelhos.” Já havia ele resistido dezoito dias no mar, sozinho, desde que partira da ilha da ninfa 

de tranças bem feitas. Tão perto de alcançar um terreno firme, vê-se frente à imensa ira do 

senhor dos mares. É quando ouvimos Odisseu dirigir as seguintes palavras ao espírito 

magnânimo: “Quão infeliz! Ai de mim! Que me falta passar de mais grave?” (Odisseia, Canto 

V, verso 299)
213

. Nesta súplica de uma frágil condição humana, uma profunda mudança se 

passava não apenas com Odisseu, mas também com o nascente imaginário ocidental. 

Naquele momento, Odisseu, no mínimo o maior herói entre os gregos juntamente com 

Aquiles até o canto dos últimos aedos (final do período arcaico, século 5 ac), aquele que 

personificava os mais elevados ideais para construção da identidade helênica
214

, reconhece 

dolorosamente toda a sua impotência frente à vontade dos deuses. Desencorajado ante a 

tempestade, Odisseu diz ao espírito magnânimo que preferia ter morrido nas planícies de 

Tróia e recebido as devidas honras funerárias a perecer “por modo assim mísero e escuro.”  

(V, 300-312). Mas sabemos que Odisseu não perecerá, pois seus apelos a uma instância que o 

supera indicam que ele finalmente se encontra em posição de receber auxílio divino. Guiado a 

partir daquele instante mais uma vez por Palas Atena – a quem devia a concepção do cavalo 

de Tróia (VIII, 493) – ele vencerá a morte, completará seu retorno à terra natal e sua fama não 

será jamais esquecida, alcançando a glória (kléos) destinada aos heróis. 

Como é diferente este Odisseu suplicante daquele que saiu vitorioso da Guerra de 

Tróia, responsável direto pela vitória dos aqueus com a artimanha do cavalo de madeira. A 

humildade com que dirige suas palavras ao espírito magnânimo demonstra como o “guerreiro 

solerte”, que tinha como principal característica a astúcia, havia de fato se modificado durante 

a sua epopeia. O grande Odisseu, que creditava a queda de Tróia após um cerco de 10 anos à 

                                                      
213

 Todas as referências seguintes à Odisseia serão indicadas apenas pelo canto e verso. 
214

 Na Grécia, tudo começa com a epopeia, tudo é inaugurado com ela e permanecerá ao longo dos séculos sob  o 

signo de Homero. É aí que devemos buscar, de início, o estabelecimento e a atualização das principais categorias da 

antropologia grega.” em (HARTOG, 2004: 25). 
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sua incomparável inteligência (métis), haveria de se tornar pequeno frente às intenções dos 

deuses, para só então encontrar a redenção e o direito de regressar a Ítaca. 

 

3 – A possessão pela hybris após a vitória em Tróia (Canto 9) 

 

 

No seu caminho de volta após a vitória em Tróia, Odisseu e sua esquadra primeiro 

chegaram à terra dos Cíconos, onde mataram os homens e saquearam os tesouros e as 

mulheres. Tendo a oportunidade de logo partirem em segurança, o comandante, no entanto, 

cedeu aos pedidos de sua tropa, e dessa forma “vinho gostoso e abundante beberam, ovelhas 

sem conta sacrificaram na praia, e assim bois que se arrastam tardonhos.” (IX, 45-46). Foi o 

tempo necessário para que os Cíconos pedissem socorro a outros Cíconos circunvizinhos, 

mais fortes e mais numerosos. Odisseu reconhece que “então Zeus sobre nós, infelizes, um 

fado triste, mui triste mandou, porque novos trabalhos sofrêssemos.” (IX, 52-53), o que viria a 

lhe custar seis homens de cada nau. Este foi o primeiro indício de que a sorte parecia estar 

mudando de lado para o grande Odisseu, aquele que venceu os muros de Tróia. 

O ápice da desmesura, do orgulho da hybris que marca o transbordamento da “justa 

medida”  (métron) daquele  que  personificava  o  ideal  aristocrático  grego  ocorreu  a seguir, 

quando ele e seus companheiros chegaram à Ilha dos Ciclopes. Foi nesta terra que Odisseu 

despertou contra si a ira do poderoso Poseidon, o “deus que os pilares da terra sacode”, que a 

partir daquele instante colocou-se em postura vigilante com a intenção de impedir o retorno  

do herói. 

“Logo que a Aurora, de dedos de rosa, surgiu matutina, a percorrer a ilha toda pusemo-

nos cheios de espanto.” (IX, 152-153). Na terra dos Ciclopes, Ninfas conduziam inúmeras 

cabras, o que garantiu caçada abundante para Odisseu e seus homens. Abastecidos de 

guarnições, mais uma vez eles poderiam partir, mas o guerreiro solerte optou por explorar as 

terras e quem nelas habita. Escolheu ele doze dos mais corajosos companheiros, e mesmo 

vendo que se tratava de uma terra ocupada por “gigantes monstruosos”, decidiu entrar na  

gruta de um deles, Polifemo, para ver o que lá poderia encontrar. Dentro da gruta,  os 

secadores de queijos estavam repletos. Temendo o encontro com o gigante, nos diz Odisseu 

que “meus companheiros me pediram voltássemos logo com uma boa porção desses queijos; 

depois cuidaríamos, sem perder tempo, de às naves velozes levar alguns anhos e cabritinhos, e 

as ondas salgadas cursar, em seguida. Mas não me quis convencer.” (IX, 224-228, grifo meu). 

Odisseu, na autoconfiança típica da hybris, julga-se imbatível contra qualquer que seja o ser 

que venha enfrentar. Permaneceram na gruta, e o gigante, ao vê-los, os fez prisioneiros, 
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devorando inclusive seis dos seus companheiros. Mesmo aturdido com a falta  de 

hospitalidade, o astuto Odisseu sucede em ludibriar Polifemo, embriagando-lhe com vinho e 

cegando-lhe com um pau de oliveira em brasa. Ao monstro, Odisseu havia dito chamar-se 

“Ninguém”, o que garantiria a sua proteção e a do restante dos seus homens de qualquer 

revanche por parte do Ciclope, podendo seguir viagem em segurança. 

 

 
Fragmento de Pellegrino Tibaldi (1527-1596). Ciclope cego (1555). 

 

 

A uma distância segura, porém, a bordo dos seus navios batendo com os remos nas 

ondas grisalhas, Odisseu resolve provocar o monstro gigante com palavras mordazes: 

 
Não deverias, ó Ciclope, ter comido de um fraco os companheiros na 

côncava gruta, abusando da força. Teus atos ímpios, ó monstro!, haveriam 

de um dia voltar-se contra ti mesmo, por teres o arrojo de em casa teus  

hóspedes – monstro! – comer. Zeus, assim te castiga, por isso, e os mais 

deuses. (IX, 475-479). 

 

Odisseu, insolente, credita sua ação à vontade do maior entre os deuses, mas sem com 

ele ter travado nenhum diálogo! Enraivecido com a ofensa, o Ciclope arrancou a  parte 

superior de uma montanha e a lançou contra as embarcações, não as atingindo por muito 

pouco. Vencendo as ondas criadas, ainda a uma certa distância, Odisseu se voltou outra vez 

para Polifemo. Seus homens tentaram dissuadi-lo: “Louco! Por que provocar um selvagem 

feroz tal como esse, que há pouco ao mar um penhasco atirou, e o navio, de novo, nos  
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arrastou para praia, onde a Morte encontrar presumimos?” (IX, 494-496). O guerreiro solerte 

ignora os avisos e grita orgulhosamente para o gigante: “Ouve Ciclope! Se um dia, qualquer 

dos mortais inquirir-te sobre a razão vergonhosa de estares com o olho vazado, dize ter sido o 

potente Odisseu, eversor de cidades, que de Laertes é filho e que em Ítaca tem sua morada.” 

(IX, 502-505, grifo meu). 

Essas palavras tiveram um alto preço para Odisseu, pois colocaram em curso uma  

série de eventos que tinham como meta reestabelecer o equilíbrio que havia sido rompido, 

eventos que implicariam em grande sofrimento para o guerreiro solerte. Um mortal 

ultrapassava os limites (métron) da condição humana portando-se como um deus invencível, e 

isso passou a ser, a partir do surgimento da pólis (séc. 8 ac), um insulto aos deuses, um grave 

erro moral. Tal audácia provocaria uma reação dos deuses (nêmeses), de modo a restabelecer 

no individuo o seu métron adequado. No entanto, e esse é um ponto importante para 

compreensão do legado específico de Odisseu para a cultura ocidental – é apenas a partir dele 

que a hybris como desmesura – como identificação de um mortal com os deuses – passou a  

ser algo contra o qual deveria o herói precaver-se. Antes do guerreiro solerte, a falta de 

medida da hybris estava na base das ações dos principais protagonistas helênicos, e suas 

consequências (nêmeses) glorificavam ainda mais a trajetória do herói. 

 

4 - A metamorfose do ethos do herói (Canto 11) 

 

 

Em comparação com os dois grandes heróis gregos da Ilíada – Agamêmnon e  Aquiles 

– Odisseu representa o ponto culminante do processo aqui chamado de “metamorfose do 

ethos do herói”. Pode-se perceber o curso desse processo de transformação na imagem do 

herói exemplar a partir das diferentes conotações atribuídas à “virtude heroica” (areté) tal 

como a praticava Agamêmnon, posteriormente o contraste que Aquiles representou a essa 

virtude e, finalmente, o novo sentido que Odisseu acrescentava a esse ethos. 

Agamêmnon era, entre todos os reis gregos, o mais poderoso: recebeu do próprio Zeus 

seu cetro de comando, ou seja, era representante direto da divindade máxima, e esta virtude 

garantia sua autoridade e a honra específica que lhe cabia. Sua identidade heróica, portanto, 

era devida ao poder de ser ele o representante da vontade divina entre os mortais comedores 

de pão, ou seja, a identificação com os deuses (hybris) em Agamêmnon era devido a sua 

posição como chefe de Estado. Já Aquiles representava um outro tipo de virtude heróica, uma 

outra honra, como bem aponta Vernant: “Jogar todos os dias, em todos os momentos, sua 

própria vida, sua psykhé, ou seja, a si mesmo no combate é o único critério da honra para 



486 

 

 

 

Aquiles, e é exatamente isso que ‘parece morto’ para Agamêmnon.” (VERNANT, 2002: 409) 

Enquanto para Aquiles a “glória imperecível” só podia ser conquistada nos campos de 

combate, para Agamêmnon, o estadista que recebeu sua honra diretamente dos deuses, os 

campos de batalha são a morte. Aquiles se revolta contra isso, como quando justifica a 

Odisseu a sua recusa de reintegrar as tropas gregas sob o comando do maior rei  entre 

Aquivos: 

 
Nem Agamêmnon, certo, nem outro qualquer dos Aquivos, conseguirá 

convencer-me, pois graça nenhuma me veio de meu esforço incessante ao 

lutar contra os nossos inimigos. Tanto ao ocioso, que ao mais esforçado, 

iguais prêmios são dados; as mesmas honras se outorgam ao fraco e ao herói 

mais galhardo. Morre da mesma maneira o inativo e o esforçado guerreiro. 

(Ilíada, IX, 315-320). 

 

Vernant sustenta que, para Aquiles, a honra social, a honra de Estado, parecem ínfimas 

quando se escolheu, como ele, a honra dos bravos, a honra heróica. O ponto fundamental para 

a conquista da glória imperecível é, em Aquiles, a coragem de arriscar justamente o maior 

entre todos os bens, qual seja, a própria vida. Aquiles, antes de embarcar para a guerra de 

Tróia, já havia sido informado por sua mãe, a deusa Tétis, que era preciso escolher qual tipo 

de morte ele teria: 

 
Dois destinos levam-me para a morte, que tudo termina. Se fico combatendo 

aqui em torno da cidade de Tróia não terei mais volta; em compensação,  

uma glória imperecível me espera. Se volto, ao contrário, para a terra de 

minha pátria, não terei mais glória; uma longa vida, em compensação, está 

reservada para mim e a morte que tudo termina não conseguirá me atingir  

por muito tempo. (Ilíada, IX, 410-416). 

 

Vernant sintetiza a glória imperecível reservada aos que optam, como Aquiles, pela 

“bela morte” nos campos de batalha: 

 
Como a vida é a única coisa no mundo que não se pode recuperar quando foi 

retirada, o homem que escolheu deliberadamente a possibilidade de perdê-la 

ao arriscar-se em cada confronto guerreiro situa-se fora e além das regras 

comuns de honra. A glória imperecível à qual aspira não pode ser medida a 

partir das outras formas de consideração. Se é preciso pagá-la, com o preço 

de sua vida, pela “bela morte”, a do guerreiro que cai na flor da idade no 

campo de batalha, esta glória permanece para sempre ligada ao seu nome, 

enquanto as honras de que os outros gozam em vida, que podem ser 

devolvidas quando forem perdidas, não servem de nada quando se  está 

morto (VERNANT, 2002: 410). 
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Para os que tiveram a honra de sacrificar o seu bem mais precioso pela “bela morte”, 

sua memória será glorificada no canto dos aedos para todo sempre. É por isso que Odisseu, 

quando náufrago na tempestade enviada por Poseidon, diz ao espírito magnânimo que preferia 

ter morrido nas planícies de Tróia e recebido as devidas honras funerárias a perecer “pormodo 

assim mísero e escuro.” (Odisseia, V, 300-312). Pois a sua morte nas planícies de Tróia seria, 

como nos diz Hartog, a morte do “herói que aceita morrer no combate, ultrapassar as portas 

do Hades e do esquecimento, contanto que obtenha, em troca, o kléos [glória], que viva pelo 

canto dos aedos e na memória social.” (2004:45) Ao contrário dessa morte heroica na 

primeira fila dos combatentes, continua Hartog, “a morte no mar é um horror completo, pois 

perde-se tudo, sem a menor contraparte: a vida, o retorno, mas também o renome e até o 

nome.” (ibid). 

Aquiles, ainda que mortal, compartilhava muito da sua identidade com os deuses. Era 

filho da deusa Tétis, além de portar uma armadura feita por Hefesto, o deus metalúrgico.  

Além disso, Aquiles, com o seu ímpeto irrefreável, deixava-se dominar pela ira insuflada 

pelos deuses e dela retirava um incomparável poder destruidor no campo de batalha. Ao ser 

dominado pela ira, Aquiles não consultava os deuses acerca das intenções colocadas nessa 

emoção que o possuía, ele simplesmente a executava. Ultrapassava o métron humano e 

movia-se identificado com as paixões. Sua hybris, portanto, advinha em parte de sua filiação a 

Tétis e apadrinhamento de Hefesto, como também pela maneira como era possuído pelas 

paixões insufladas pelos deuses. 

Após a sua vitória contra Heitor (Ilíada, XXII), Aquiles, enlouquecido de ódio, ultraja 

o corpo do maior herói entre os troianos, levando-o para o acampamento dos Aqueus, para o 

desespero de Príamo, rei de Tróia, que não poderia velar o corpo do seu filho. Sua possessão 

o faz perder de vista um dos códigos centrais que marcavam a esfera humana no imaginário 

grego, o sepultamento dos  mortos.  A maneira  colérica como  Aquiles guerreava, se por   um 

lado garantiu-lhe fama imortal, passou a ser, com a advento da pólis e da revolução 

hoplítica
215

, considerada inadequada no cosmos ordenado que tinha a moderação (sophrosine) 

como guia. 

Nesse sentido, Odisseu representou um novo ethos para o herói. Diferente de 

                                                      
215

 De acordo com Vernant, “o hoplita já não conhece o combate singular; deve recusar, se se lhe oferece, a 

tentação de uma proeza puramente individual. (...) Foi treinado em manter a posição, marchar em ordem, lançar- 

se com passos iguais contra o inimigo, cuidar, no meio da peleja, de não deixar o seu posto.” A virtude do  

hoplita consiste em “um domínio completo de si, um constante controle para submeter-se a uma disciplina 

comum, o sangue frio necessário para refrear os impulsos instintivos que correriam o risco de perturbar a ordem 

geral da formação.” Cf. (VERNANT, 2009: 67). 
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Agamêmnon que tinha recebido sua honra diretamente de Zeus, ou Aquiles, que estava tão 

próximo dos deuses por filiação ou possessão, o guerreiro solerte era apenas um mortal que 

contava com o uso da sua inteligência como maior recurso. Ao ter a idéia do cavalo de 

madeira que viria  arruinar Tróia,  Odisseu, o  astuto mortal,  cai  no perigo da desmesura e   é 

possuído pela hybris. Ele não percebe que a idéia engenhosa do cavalo de Tróia havia sido 

inspirada por Atena. Depois do sucesso de sua estratégia, Odisseu julga-se imbatível graças a 

sua inteligência, e não mais possui a humildade necessária para prestar os sacrifícios 

destinados aos deuses para que lhe concedam bom êxito em seus empreendimentos. E como 

vimos, Odisseu, no auge da arrogância que se desenvolveu nesse processo, orgulhosamente 

diz ao Ciclope para lembrar-se que foi o potente Odisseu, o eversor de cidades, quem havia 

lhe cegado. O gigante monstruoso, de fato, não permitiu tal acontecimento cair no 

esquecimento. 

Polifemo, filho de Poseidon, “que a terra sacode”, ao ouvir as palavras mordazes de 

Odisseu, implorou então para o alto céu, pedindo que seu pai provocasse a desgraça daquele 

que se nomeava o potente destruidor de cidades: 

 

Ouve-me ó Deus de cabelos escuros, que a terra sacodes, se sou seu filho,  

em verdade, e te orgulhas de pai me ter sido, dá que não possa voltar 

Odisseu, eversor de cidades, que de Laerte é filho e que em Ítaca tem a 

morada. Mas, se é do Fado que deva rever os amigos, e a casa bem 

construída voltar, assim como ao torrão de nascença, que, miserável, o faça e 

mui tarde, perdidos os sócios, em um navio estrangeiro, e aflições vá 

encontrar no palácio. (IX, 528-535). 

 

O desejo de Polifemo desdobrou-se como uma profecia. Se o destino de Odisseu era 

mesmo regressar à Ítaca, como o fez, esse retorno se deu exatamente na forma pedida pelo 

Ciclope para Poseidon: só, perdidos todos os companheiros, somente depois de passados dez 

anos da vitória em Tróia, levado nas embarcações dos Feácios, e ainda encontrando o seu 

palácio tomado por pretendentes ao seu trono que promoviam a desordem dos seus bens e a 

opressão de seus familiares. O potente Odisseu, julgando-se invencível como um deus após a 

glória de Tróia, havia atraído contra si forças que o reduziriam a um frágil mortal. Ter sido 

hábil para resistir à morte lançada por essas forças que o obrigavam a romper a “identificação 

com os deuses” (hybris) – submetendo-o mais uma vez aos limites humanos – foi um gesto 

original de Odisseu, parte decisiva do seu legado imperecível para o mundo ocidental. 

Essa última metamorfose no ethos do herói, o sentimento de que, de alguma forma, a 

virtude de Odisseu é mais valorosa do que a de Aquiles (como a de Aquiles também o era em 
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relação a de Agamêmnon), fica bastante nítido no encontro entre os dois no reino dos mortos, 

quando o guerreiro solerte desce ao Palácio de Hades em busca de orientação pelo adivinho 

Tirésias, evento que será narrado um pouco mais adiante. Em dado momento da peregrinação 

de Odisseu no reino sombrio, a figura de Aquiles surge e o saúda, perguntando-lhe o que o 

trazia até ali. Odisseu a ele responde, e refere-se à glória da sua “bela morte”, kléos que 

perdura por entre os homens: 

 
Ó nobre filho do Eácida, Aquiles, primeiro entre Dânaos! Vim, por me ser 

necessário pedir um conselho a Tirésias sobre a maneira de em Ítaca alpestre 

chegar de tornada. Ainda ao país dos Aqueus não fui ter, nem à pátria 

querida; sim, continuo a vagar e sofrer. Mas ninguém, nobre Aquiles, é tão 

feliz como tu, no passado e nos tempos vindouros. Enquanto vivo, os 

Argivos te honrávamos, qual se um deus fosses; ora que te achas no meio 

dos mortos, sobre eles exerces mando inconteste. Não pode queixar-te da 

morte, ó Pélida! (XI, 478-485). 

 
A isso Aquiles responde com palavras comoventes, especialmente para os que 

acreditavam que a virtude (areté) de Aquiles representava o mais alto grau que poderia ser 

tangenciado pelo ethos do herói: “Ora não venhas, solerte Odisseu, consolar-me da morte, 

pois preferira viver empregado em trabalhos do campo sob um senhor sem recursos, ou 

mesmo de parcos haveres, a dominar deste modo nos mortos aqui consumidos.”(XI, 488-491). 

A aura da “bela morte” perde um tanto do seu encanto nessa pesarosa constatação. Entre os 

dois destinos possíveis que lhe foram revelados pela sua mãe Tétis, Aquiles lamenta aquele 

que escolheu. O guerreiro solerte, por sua vez, foi hábil para escapar da morte prematura e, 

ainda assim, ser digno de ter o seu nome para sempre lembrado. Uma nova conduta para o 

herói exemplar, portanto, personificou-se em Odisseu. Um novo caminho para a glória 

imperecível foi dado a conhecer por aquele que tanto vagou e sofreu. 

Retornando ao curso da narrativa, depois do encontro com o Ciclope, Odisseu passou 

ainda por aflições na ilha Eólia, na Lestrigônia e também na ilha da deusa-bruxa Circe. Nada 

que pudesse perturbar sua autoconfiança. Odisseu seguia seu curso como um guerreiro 

impávido, que nenhuma força reconhecia como intransponível à sua métis. Mas quando soube 

por Circe que era preciso realizar uma nékyia para consultar o adivinho tebano Tirésias, 

Odisseu não pode conter a angústia. Afinal, ninguém nunca havia descido ao reino dos mortos 

e dele retornado: “Parte-me o coração ao ouvi-la dizer tais conceitos. Caio de bruços por cima 

do leito, a chorar, sem vontade nem de com vida ficar, nem de ver outra vez o sol claro.” (X, 

496-498). O potente Odisseu começa a sentir o pesado fado que lhe cabia. Mas logo o eversor 

de cidades se recompôs, e seguindo as orientações da deusa de tranças bem-feitas, praticou os 
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ritos necessários, realizou a nékyia e da casa lúgubre de Hades conseguiu voltar. Encontrou 

Aquiles, como vimos, e de Tirésias ouviu sobre o que lhe aguardava, assegurando-se de que 

Poseidon havia mesmo atendido ao pedido de Polifemo: “Andas em busca do doce regresso, 

Odisseu preclaríssimo, mas há de um deus agravar-te o retorno; não creio que escapes daquele 

que sacode os pilares da terra, pois sempre irritado contra ti se acha, por teres o filho querido 

cegado.” (XI, 100-104). 

O astuto rei de Ítaca segue sua epopeia. Instruído mais uma vez por Circe, ele e seus 

companheiros resistem ao canto das sereias, evitam a destruição da nau por Cila, monstro de 

muitas cabeças, e superam o redemoinho Caribde, chegando à ilha Trinácia. Lá, quando 

Odisseu se rendeu ao sono, seus homens famintos ignoraram o aviso de Tirésias e Circe e 

abatem o gado do deus-sol, Hélio. Por isso foram todos punidos com um naufrágio, do qual 

apenas Odisseu restou com vida, cumprindo-se mais uma parte da maldição contra ele  

lançada. Odisseu, agora o “sofredor de trabalho”, chegou então à ilha Ogígia, onde ficou 

cativo de Calipso, ninfa do mar que por ele se apaixonou, prometendo-lhe inclusive a 

imortalidade se ao lado dela ficasse. Odisseu, no entanto, não desistia da idéia de rever sua 

esposa e seu filho. 

Passados sete anos na ilha de Calipso e com a ida de Poseidon para os limites do 

mundo conhecido, a terra dos Etíopes, Atena aproveita a oportunidade e intervém por Odisseu 

junto a Zeus, que aceita os pedidos de sua filha querida e envia Hermes, seu mensageiro, ao 

encontro de Calipso. O pedido era de a ninfa libertasse “o varão mais sofrido de quantos 

outros heróis na cidade de Tróia indefesos lutaram.” (V, 105-106). A ninfa, mesmo contra a 

vontade, acolhe a determinação de Zeus, garante as guarnições necessárias, e Odisseu se lança 

ao mar com uma jangada por ele mesmo construída. No décimo oitavo dia, quando a terra dos 

Feácios já avistava, foi notado por Poseidon, e seu naufrágio decisivo tomou curso, o 

naufrágio que lhe permitiu a redenção: 
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Arnold Bocklin (1827-1901), Odisseu e Calipso (1883). 
 

 

John Flaxmam (1755-1826). Concílio dos Olímpicos – Hermes, Zeus e Atena (1810). 

Eis que Posido, de volta dos homens Etíopes, o enxerga, dos altos montes 

dos povos Solimos. De pronto o percebe, que pelo mar navegava. Ainda 
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mais se exaspera com isso; move indignado a cabeça e a si próprio dirige a 

palavra: “Oh! Por sem dúvida os deuses por modo diverso acordaram sobre 

Odisseu, quando estive em visita entre as gentes Etíopes. Vejo-o bem perto 

da terra Feácia, onde é força que escape do laço extremo do Fado que sobre 

ele pesa sinistro. Penso, porém, que ainda posso causar-lhe outra série de 

males.” (V, 282-290). 

 

Pelo canto do aedo, temos agora a imagem que levou Odisseu ao fundo do seu 

desespero, quando Poseidon... 

 
Tendo isso dito, congloba os bulcões, deixa o mar agitado com o tridente. 

Suscita, depois, tempestade violenta dos ventos todos e em nuvens envolve 

cinzentas a terra conjuntamente com o mar. Baixa a Noite do céu 

entrementes, Euro mais Noto se chocam, e Zéfiro desagradável, bem como 

Bóreas, que do éter provém, portador de ondas grandes. (V, 291-296). 
 

 

Willian Turner (1775-1851), Tempestade de Neve. (1842). 

 

 
Foi então que, como vimos, “o coração de Odisseu se abalou, fraquejaram-lhe os 

joelhos.” (V, 297). E ouvimos do agora frágil Odisseu uma súplica ao espírito 

magnânimo:“Quão infeliz! Ai de mim! Que me falta passar de mais grave?” (V, 299). O 

guerreiro   solerte já havia superado desafios improváveis. Em alguns desses momentos, a 

convicção ameaçou deixar-lhe. O potente Odisseu, no entanto, sempre encontrava com sua 
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inteligência uma maneira de contornar as dificuldades que se colocavam. Mas agora não. 

Frente à ira de Poseidon, só, numa frágil jangada, extenuado após dezoito dias vagando sem 

dormir, o que poderia o potente Odisseu contra uma tempestade como a representada pelo 

mestre inglês Willian Turner? 

Desencorajado ante a tempestade, Odisseu diz ao espírito magnânimo que preferia ter 

morrido nas planícies de Tróia e recebido as devidas honras funerárias a perecer “por modo 

assim mísero e escuro.” (V, 300-312). Ao terminar de pronunciar essas palavras, uma grande 

onda se lançou terrivelmente contra ele, abalando os paus da jangada, lançando-o submerso 

nas águas. Por muito tempo submergido Odisseu ficou, até que conseguisse vir à tona 

expelindo da boca a água salgada. Depois de ter a sua jangada destruída, o guerreiro solerte, 

extenuado, ainda sobrevive. Nesse momento, Poseidon “move, zangado, a cabeça, e consigo 

comenta o seguinte: ‘voga, desta arte, no mar, continuando a sofrer tantos males, té que 

consigas chegar a indivíduos de Zeus descendentes. Mas quero crer que nunca hás de queixar- 

te por falta de dores”, e dali o “deus que os pilares da terra sacode” seguiu para Egas, lugar de 

sua bela morada. (V, 375-381). Poseidon sabe que não pode impedir o retorno de Odisseu, 

mas julga tê-lo feito pagar com todos os sofrimentos pela sua desmedida. 

Com a saída de cena de Poseidon, Palas Atena pode enfim auxiliar o seu predileto 

entre os mortais, aquele que utiliza como ninguém a métis que a caracteriza. Atena obstrui o 

caminho de todos os ventos, tendo ordenado a todos que fossem dormir sossegados. Deixou 

apenas um deles agindo, para que as ondas abrisse e conduzisse o guerreiro até os Feácios, “e 

da Morte e do negro Destino escapasse.” (V, 387). Dessa maneira Odisseu flutuou a nado  

duas noites e dois dias, até que se aproximou da terra. Mas ao aproximar-se, ouviu o barulho 

do mar quebrando nas altas pedras, e pela segunda vez, nos diz Homero, “o coração de 

Odisseu se abalou, fraquejaram-lhe os joelhos”. (V, 406). Eis que uma vaga maior o lançou 

contra os duros recifes, mas Atena, a de olhos glaucos, lhe sugeriu contra a rocha atirar-se e 

abraça-la, resistindo ao influxo da onda. Assim Odisseu fez, gemendo de dor até a vaga 

potente passar. Mas o refluxo da onda o feriu com força, arremessando-o no meio do mar 

nervoso, ficando coberto mais uma vez por uma onda gigante. 

O solerte Odisseu, no entanto, havia sobrevivido até aquele momento, e as suas 

súplicas como um frágil mortal frente aos desígnios dos deuses indicavam que a sua hybris 

havia sido domada. Mais uma vez ele ocupava o lote que lhe cabia. Atena, antes impedida de 

protegê-lo para não se colocar contra Poseidon, agora podia agir, pois Odisseu rompera 

aidentificação com os deuses pela qual ele estava sendo penalizado. “E, contra o próprio 

Destino, teria o infeliz perecido, se inspiração não lhe desse a donzela de Zeus de olhos 
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glaucos” (V, 436). Por ela inspirado, Odisseu consegue emergir da onda gigante, e passa a 

nadar ao comprido da costa, a procura de um terreno de viável aclive. Chega então a um rio, e 

a seguinte oração lhe dirige: 

 
Quem quer que sejas, atende-me, ó deus a quem muitos invocam! Venho 

fugindo do mar, das ameaças do divo Posido. São veneráveis, até para os 

deuses eternos, os homens, quando errabundos suplicam, tal como eu agora, 

que chego à tua corrente, depois de sofrer, e teus joelhos enlaço. Tem 

compaixão, que eu também necessito de amparo, nesta hora. (V, 445 a 450). 

 

O “potente destruidor de cidades” realmente havia se transformado frente a tantos 

sofrimentos. Ocupa agora um lote humilde, em apelo, desejoso não por impor a sua vontade, 

mas para contar com a boa vontade divina, pois, sem ela, o “sofredor de trabalho” agora sabe 

que nada pode. Logo após pedir compaixão à divindade do rio, “a corrente ele susta de pronto, 

detendo suas ondas; junto do herói fez as águas tornarem-se calmas, salvando-o na 

embocadura do rio.”(V, 451-453). Odisseu consegue, enfim, chegar ao terreno fecundo. 

Encontra um abrigo entre duas árvores, se cobre com as suas folhas, e “Atena deita-lhe sono 

nos olhos, porque libertado se visse, com o cerrar-se das pálpebras, logo dos graves 

trabalhos.” (V,491-493). 

Esta última prece foi aquela que selou a compreensão de Odisseu da sua condição 

humana, era a indicação final de que a transformação interior que permitiu Odisseu a saída da 

hybris estava concluída. Tendo vencido a morte nesse processo em que foi restabelecida a 

justa medida humana, a partir dali o solerte guerreiro firmou uma relação direta com Palas 

Atena, rogando-lhe sua proteção e auxílio para os seus passos posteriores. Logo a seguir, 

quando o astuto clama “ouve-me agora, ó donzela invencível, de Zeus proveniente! Dá-me 

atenção, já que dantes embalde te envici meus gemidos, quando me faz naufragar o deus forte, 

que sacode a terra. Faze que os Feácios de mim se apiedem e amigos se mostrem” (VI, 324- 

328), firmou-se entre eles uma relação em que Odisseu, situado na justa proporção humana, 

passou a recorrer ao auxílio da deusa diretamente. 

E de fato, daquele momento em diante, a deusa de olhos glaucos não apenas 

acompanhou Odisseu o ajudando de maneira indireta, como sempre fez – como quando 

inspirou Telêmaco a ir em busca de notícias do pai ou quando interveio junto a Zeus para 

libertar Odisseu do cativeiro de Calipso. Com o retorno de Odisseu ao métron humano,   Palas 

Atena agora pode estabelecer um diálogo permanente com ele, orientando-lhe e inspirando- 

lhe em todos os seus passos seguintes, até os últimos versos da epopeia deste grande herói. 

Como um rito iniciático, portanto, sobreviver ao naufrágio lançado por  Poseidon 
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marca uma transição para Odisseu: o solerte guerreiro consegue escapar da teia da hybris, 

vence a Morte que se lhe afigurava como consequência da sua arrogância cega e, na justa 

proporção humana, estabelece uma relação direta com os deuses. 

A metamorfose do ethos do herói homérico, dessa forma, se realiza no novo sentido 

atribuído à hybris pelo mundo grego. Na experiência da pólis que se consolida após Homero, 

os aspectos sombrios da hybris revelados por Odisseu já não passam mais despercebidos. 

 
 

Johann Heinrich Füssli (1741-1825), O Naufrágio de Odisseu (1803). 
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ISABEL DE ARAGÃO: ASPECTOS BIOGRÁFICOS DE UMA RAINHA 

SANTA 

 

 

Marcelo Reis
216

 

 

 
“Era Isabel rainha; mas que rainha? (...) uma rainha,  

que adorada e servida dos grandes de seu reino, ela 

servia de joelhos aos pobres, e lhes lavava os pés com 

suas mãos e lhes curava e beijava as chagas. Desta 

maneira usava Isabel da coroa, ajuntando e unindo, na 

pessoa da rainha, dois extremos tão distantes e dois 

exercícios tão contrários; e isto digo que foi deixar a 

coroa sem a deixar (VIEIRA, 1674: 72) 

 

 

 

 
Resumo: O presente artigo aborda e analisa alguns dos traços biográficos e lendários 

relativos a Isabel de Aragão, a infanta aragonesa que, no curso de sua vida em Portugal e 

consideradas as representações que se cristalizaram sobre ela, figuraria como rainha consorte 
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de D. Dinis e, por sua devoção e feitos religiosos, viu-se creditada como santa. Detalha ainda 

fração da extensa memória criada em torno dessa personagem tendo como fontes, entre 

outras, especialmente a primeira hagiografia medieval a ela dedicada, o “Livro que fala da 

boa vida que fez a Rainha de Portugal, Dona Isabel, e seus bons feitos e milagres em sua vida, 

e depois da morte”. Assim como analisa aspectos da devoção a ela dedicada particularmente 

nos meios populares e que se perpetua, com notável ênfase, até os dias de hoje. 

 

Palavras-Chave: Isabel de Aragão. Hagiografia medieval. Realeza. Religiosidade. 

 

 

 

 O Ocidente medieval cristão reuniu uma numerosa série de personagens históricas 

notáveis, que, por força da preservação de suas memórias, resultam cristalizadas no  

imaginário social. Protagonistas desse milênio que sucedem à dissolução do Império Romano, 

nos mais diversos setores, e que, de certo, contribuíram para a modelação do pensamento e 

dos costumes europeus, os quais, mais tarde, influenciariam decididamente os povos 

alcançados pela expansão transoceânica da era moderna. O gênio humano conforme se 

expressou nas artes, literatura, música, arquitetura, teologia, filosofia e no âmbito da vida 

cotidiana, desarticula, por assim dizer, a rotulação obscurantista que se quer, de modo 

restritivo, atribuir à Idade Média. 

 Considerado o protagonismo acima mencionado, não apenas homens – como insistem 

em assinalar alguns, alcançaram notoriedade no decurso do medievo. Mulheres se destacaram 

tanto no terreno secular quanto nos domínios espirituais
217

. Com ênfase para esse último. 

Assim, líderes religiosas, damas, poetisas, filósofas, místicas, milagreiras e outras tantas se 

tornaram célebres em seus campos de atuação. Conquanto, não se pode empanar o fato de 

que, em linhas gerais, a sociedade medieval teve na misoginia uma de suas disposições 

regulares. Vejamos como a historiadora Klapisch-Zuber se refere a esse tema: 

 

 
(...) é impossível negligenciar a misoginia particular àquela época, que não 

somente concentra a atenção dos autores no feminino e infla 

desmesuradamente a análise, mas utiliza-a como categoria conceitual 

redutora nas investigações que não têm nada a ver com a mulher, nem com  

as mulheres. O feminino guarda, no entanto, uma ambivalência irredutível 

vinda de sua construção ideológica e social. O homem é unidade, o 

masculino, unívoco. A mulher é ao mesmo tempo Eva e Maria, pecadora e 

redentora megera conjugal e dama cortesã. Dentre estas facetas, o feminino 

não escolhe, justapõe. Assim, ele se furta obstinadamente a buscar sua 
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natureza própria, que depende do espiritual, miseravelmente medido, e do 

corporal, no qual foi logo encerrado (KLAPISCH-ZUBER, 2002: 149). 

 

 Havia, sim, tratamento diverso dispensado às mulheres, a partir do qual se 

materializavam, em medida variável, preconceitos e processos de exclusão social. Tratamento 

esse que culturalmente articulado, mas que se queria naturalizar. Não obstante, Jacques Le 

Goff, para quem a Igreja do período revelava apenas “algumas tendências misóginas” (LE 

GOFF, 2008: 129), ressalta o florescimento do culto mariano e, ênfase, pondera que os 

medievais assistiram à projeção de mulheres como lideranças intelectuais, místicas e, como 

ele mesmo coloca, de governo. E nos dá os exemplos de Hildergada de Bingen
218

, abadessa 

erudita e mística do século XII, e de Branca de Castela (1188-1252), que, entre os anos 1223 

e 1226, assumiu o reinado e efetivamente exerceu sua autoridade sobre a França (LE GOFF, 

2008: 129-133). 

 A partir dessas considerações preliminares e na esteira dos elementos contextuais do 

medievo que procurei sinalizar é que emerge a personagem histórica de que trata o presente 

artigo: Isabel de Aragão (1271-1336). Figura feminina que desempenhou o papel de rainha 

consorte de Portugal e viria a ser aclamada e confirmada santa pela Igreja em razão de sua 

intensa e prestigiosa atividade cristã. Ou seja, no plano concreto, adianto-me, a rainha 

acumularia em suas mãos poderes, prerrogativas e prestígio tanto seculares quanto espirituais. 

 Exatamente por ter ocupado posições valorizadas socialmente, as fontes históricas 

primárias que nos chegaram sobre Isabel de Aragão se apresentam em número bastante 

razoável. O que, por um lado, permite ao historiador compreender a sua importância histórica 

com algum apuro e, de outro, projetaram e legitimaram sua imagem no meio eclesiástico, bem 

como na história de Portugal. Há registros que vão desde o amplo conjunto documental 

preservado nos arquivos reais e públicos, que incluem o esforço dos cronistas dedicados a 

sublinhar os feitos dos soberanos portugueses, chegando até os escritos de origem e teor 

religiosos. Por tudo isso, originou-se uma autêntica e consistente tradição – ou mesmo lenda – 

em torno do nome de Dona Isabel, a rainha santa. Para esse propósito, os registros 

mencionados desempenharam um papel indispensável. 

 A título de exemplificação, destaco o texto intitulado Vida e milagres de Dona Isabel, 

Rainha de Portugal
219

, trata-se de fonte do século XIV, interessada sobretudo em dotar a 

                                                      
218

 Acerca de Hildergada de Bingen, dentre outras, sugiro as seguintes leituras: MAÇANEIRO, Marcial, S. C. J. 

“Para conhecer Hildegarda de Bingen”. In: Grande Sinal. Petrópolis: OFM, mar/abr de 2000, p.131-148; 

PERNOUD, Régine. Hildegard de Bingen: a consciência inspirada do século XII. Rio de Janeiro: Rocco, 1996 
219

 NUNES, José Joaquim. Vida e milagres de Dona Isabel, Rainha de Portugal: texto do século XIV, restituído à 

sua presumível forma primitiva e acompanhado de notas explicativas. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1921. O 



499 

 

 

 

esposa de D. Dinis de uma aura de santidade, que, segundo se lê na crônica, teria lhe surgido 

desde a infância e não perderia sua eficácia mesmo depois de morrer. Não é sem razão o título 

que se lê na abertura do escrito: “Livro que fala da boa vida que fez a Raynha de Portugal, 

Dona Isabel, e dos seus bõos feitos e milagres em sua vida e depoys da morte” (NUNES, 

1921: 88). 

 A narrativa cuida de evidenciar, em pormenores, proezas e atos milagrosos dessa 

personagem régia que, conforme evidencia a fonte em análise, teria vivido sob o signo do 

sagrado. A linguagem se apresenta clara e, como há de se esperar de um documento 

hagiográfico, a exaltação de D. Isabel preenche todo o documento. A esse respeito e 

ocupando-se do próprio exemplo da crônica de que tratamos, Susani Silveira Lemos França, 

afirmou em relação aos escritos do gênero hagiográfico: 

 
Eram também formas de preservar o passado as narrativas das vidas dos 

santos. A memória fundada no sangue, dos livros de linhagem, dá, aqui, 

lugar à memória fundada no mérito daquele que agiu em prol da causa 

cristã. A reconstituição biográfica e factual é, nas hagiografias, posta a 

serviço da intenção de edificar (...). A carga de sobrenatural e de 

idealização, usada em favor do objetivo pedagógico, não põe, todavia, em 

causa aquilo que é matéria desses textos: o relato dos sucessos envolvendo 

um devoto ou defensor da fé cristã e a enumeração de seus atos exemplares 

(LEMOS FRANÇA, 2006: 95-96) 
 

 É importante acrescentar que essa primeira obra hagiográfica dedicada a Dona Isabel 

serviu de modelo e inspirou trabalhos biográficos e demais crônicas que viriam na sequência. 

Dentre elas, destaco a Crônica de Portugal de 1419, de autoria desconhecida,  assim como as 

Crônicas de D. Dinis, de 1719, cujo redator foi Ruy de Pina (1440-1522?), cronista-mor do 

Reino de Portugal, e foi publicada no século XVII como parte de uma obra maior intitulada 

Monarquia Lusitana. 

 Esse conjunto de textos, que instituem uma sólida tradição, acentua a exemplaridade 

dos papéis sociais que Santa Isabel, desempenhou: esposa, rainha, mãe e religiosa. 

 Na sequência, apresento alguns marcos de sua biografia. Nascida em Zaragoza, na 

Espanha, em 1271, Isabel de Aragão era a filha mais velha de Pedro III e Constança de 

Hohenstaufen, soberanos da Casa Real de Aragão. Era sobrinha-neta de Santa Isabel da 

Hungria (1207-1231), santa católica e padroeira da Ordem Franciscana Secular. Isabel de 

Aragão recebe seu nome de batismo exatamente em homenagem a sua tia-avó, figura familiar 

e de prestígio religioso de quem teria herdado a disposição de auxiliar os necessitados e a 

quem venerou ao longo de sua vida. 

                                                                                                                                                                          
original do referido texto é de autoria anônima. 
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 Baliza importante de sua trajetória: em junho de 1282, tempo em que contava 11 anos, 

a infanta aragonesa casou-se, por procuração, com Dom Dinis (1261-1325), um dos 

renomados monarcas da primeira dinastia portuguesa, de quem se tornou rainha consorte. 

 De sua relação com Dom Dinis, resultaram dois filhos: Constança de Portugal (1290-

1313), a primogênita, e Afonso IV (1291-1357), o Bravo, que viria se tornar o sucessor do pai 

no trono Portugal e Algarve. Os registros dos cronistas dão conta de que Dom Dinis era um 

rei justo e habilidoso no trato com os reinos vizinhos. Mesmo na companhia do Rei 

“Trovador” por mais de quatro décadas, conta-se que em nenhum momento ela abdicou de 

seus compromissos religiosos: 

 

Vivendo esta Rainha casada com ElRey seu marido, despendia seu tempo, e 

fazia vida sua por maneira que se segue. Ella em cada hum dia rezava as 

horas Canonicas, e as horas de Santa Maria, e dos passados, e fazia 

comemoração de muitos Santos, e santas; e saiase à Capella que ella tragia 

mui rica, e mui bem apostada e dizião os seus Cappelaens, e Clerigos que 

ella tragia, que bem sabiam oficiar, e cantar huma Missa oficiada, segundo 

está ordenado pella santa Igreja que se digam missas por cada hum dia do 

anno. A esta Missa hia ella mui humildosamente offerecer poendo os 

geolhos ante o Sacerdote [...] (BNP, s.d.: 507) 

 

 Nesse percurso, são atribuídos a Dona Isabel uma série de prodigiosos milagres. 

Mormente a cura de enfermos. Destaca-se também a prática sistemática da caridade. Por tudo 

isso, ficou conhecida como a Rainha Santa, padroeira da cidade de Coimbra. 

 Seria um descuido ignorar o fato de que a Rainha Isabel se debruçava diretamente nos 

assuntos políticos de seu tempo. Em meio a uma aristocracia belicosa, coube a ela, em certas 

ocasiões, desempenhar o papel de mediadora dos conflitos que se faziam existir envolvendo 

os principais atores de seu reino e de reinos com os quais Portugal interagia. A passagem mais 

evocada para evidenciar essa habilidade apaziguadora de Isabel de Aragão corresponde à 

chamada Peleja de Alvalade. Ela se deu em virtude da desconfiança alimentada por Afonso 

IV de que seu pai estivesse disposto a fazer de um filho bastardo, Dom Afonso Sanches, o 

herdeiro do trono português. A rainha teria se empenhado pessoalmente para que pai e filho 

assinassem um acordo de paz e, assim, passou para a história como a principal responsável 

por aplacar essa batalha. Em razão da interferência direta e competente da Rainha Isabel nessa 

e outras contendas, recebeu a qualificação de “pacificadora”. 

 Nos planos político e diplomático ainda, mesmo depois da viuvez e de seu 

recolhimento monástico, a Rainha Isabel não deixou de se envolver com os assuntos seculares 

da península ibérica. Preservou suas relações com a alta corte portuguesa, particularmente 

com o propósito de mediar as cizânias entre Afonso IV, seu filho e Rei de Portugal, e os 
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bastardos de Dom Dinis. Além disso, por meio de correspondências, comunicava-se com 

alguma regularidade com Jaime II, que, além de Rei de Aragão e da Sicília, era seu irmão. 

Prestava a ele conselhos e o colocava a par dos assuntos que presenciava e com os quais se 

envolvia pessoalmente (RODRIGUES, 1958). 

 Manteve-se sob o abrigo da realeza até enviuvar, em 1325, ocasião em que decide se 

recolher em Coimbra e se voltar ainda mais dedicadamente para sua vida religiosa. Aqui é 

importante retomar a história de Isabel da Hungria. Mesmo tendo sido grande alta senhora da 

corte e vivido apenas 24 anos, fez opção pela espiritualidade franciscana, agindo em defesa 

dos necessitados de toda sorte, gesto que, como se sabe, seria imitado por sua ilustre sobrinha- 

neta. Enfatizo que a opção pelos desfavorecidos da sociedade – pilar do ideário franciscano – 

feita por ilustres senhoras temporais reforça nelas seu caráter de santidade. 

 Morreu em Estremoz, na região do Alentejo, Portugal, no ano de 1336, tornando- se 

uma das mais prestigiosas personagens do mundo ibérico medieval. O seu túmulo e relíquias 

se encontram no mosteiro de Santa Clara-a-Nova, às margens do Rio Mondego, em Coimbra. 

Por sua estreita ligação com D. Isabel, esse monastério é designado também como Convento 

da Rainha Santa Isabel. 

 Foram concedidas a ela as maiores dignidades espirituais da Igreja católica, isto  é, em 

1516, o reconhecimento de bem-aventurada, que corresponde à beatificação
220

, e o  título de 

santa (canonização), em 1625. Mais precisamente em 15 de abril de 1516, o Papa Leão X 

beatificou Dona Isabel. A partir daí, mais milagres e graças lhe são atribuídos à então Beata 

Isabel, que passa a ser venerada em cultos oficiais na diocese de Coimbra. Tudo isso eleva 

sua reputação no interior da família real e notoriedade entre a população. 

 Em virtude disso, na sequência, cuidou-se de constituir e organizar os registros de seus 

feitos milagrosos e das graças que teria concedido de modo a instruir o processo de 

canonização que se confirmaria pouco mais de um século adiante, em 1625, no pontificado do 

Papa Urbano VIII, sumo-pontífice autorizou a santificação de Isabel de Aragão. 

 Maria de  Lourdes  Cidraes
221

,  pesquisadora  portuguesa  especialista  em estudos 

literários e culturais, põe em evidência o fato de a sexta rainha de Portugal ter sido reconhecida 

como a Rainha Peregrina. E o faz a partir de um fato histórico para lá de simbólico: a viagem 

que Isabel de Aragão realizou à Santiago de Compostela em julho de 1325. Como se sabe, 
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 No ano em que este artigo é escrito, coincidentemente, comemora-se o quinto centenário da beatificação de 

Isabel de Aragão, data memorável para a comunidade católica que a ela presta devoção. 
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 Para uma visão mais aprofundada, sugere-se a leitura da obra de autoria desta pesquisadora intitulada “A 

Rainha Peregrina – lendas e memórias. In: Da Galiza a Timor – A lusofonia em foco. Vol. I. Universidade de 

Santiago de Compostela: Publicacións, 2008. 
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tratava-se do templo católico famoso por abrigar o sepulcro de Santiago Maior, apóstolo de 

Jesus santo padroeiro da Espanha. Destino fundamental dos peregrinos cristãos ao longo da 

Idade Média e que se preserva como importante santuário e centro de peregrinação religiosa até 

hoje. 

 A tradição atesta que, nessa ocasião, a rainha teria ofertado ao templo católico objetos 

valiosos, ricos tecidos e até mesmo a “sua coroa de maior preço” (FIGANIÈRE, 1859: 183). 

Tal demonstração de despojamento, ainda mais por se originar de uma figura régia, foi posta 

em relevo na história de Isabel de Aragão. Com base nos estudos do medievalista Michel Sot, 

pode-se presumir ainda o que ela teria vivido nessa experiência de valor e alcance 

transcendentes: 

 

A chegar no santuário, o peregrino do século XIV não se demora: confessa e 

comunga durante a missa, dá uma volta em torno do altar, beija a estátua de 

madeira do apóstolo e parte com o atestado da peregrinação recebido de um 

cônego e com a concha comprada perto da basílica (SOT, 2002, 353-354). 

 

 
 No plano simbólico, a jornada e visitação a um lugar sagrado pode ser  interpretada 

como um feito espiritual de duplo alcance: primeiro, trata-se de provação física que, além do 

deslocamento exaustivo e duradouro, exige atitude de renúncia à segurança doméstica 

cotidiana; além do que, ressalto, convalida a imagem espiritual do andarilho virtuoso. Não 

sem razão, depois disso, D. Isabel, passou a ser reconhecida como a Rainha Peregrina, uma 

vez que deu mostras de sua elevada atitude cristã e, ainda que não o quisesse, contribuiu para 

o reforço da devoção isabelina que se concretizava notadamente nos meios populares. 

 Ao se pensar na disseminação de sua devoção no Brasil, pode-se mencionar a Festa do 

Divino Espírito Santo. Há registros históricos que ligam as origens da Festa do Divino à 

figura de D. Isabel de Aragão. Isso porque essa celebração católica, que, como se sabe, 

tornou-se bastante popular teria sido instituída no ano de 1321 por intervenção do convento 

franciscano de Alenquer e sob a proteção da Rainha Isabel. Nessa ocasião, D. Isabel teria 

suplicado a proteção do Espírito Santo para que os conflito entre seu esposo, o rei D. Dinis, e 

seu filho, herdeiro da Casa Real, D. Afonso, terminasse. Como oferta, ela prometeu levar 

donativos aos famintos e necessitados. O que uma vez mais corroboraria sua disposição de 

auxiliar os pobres em suas urgências desde o período em que era rainha
222

. 

 No tocante ainda às celebrações católico-cristã, menciono uma festa religiosa, bastante 
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graduação em História. 
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popular, denominada Visitação de Santa Isabel. A festa celebra o episódio bíblico da visita de 

Maria a sua prima Isabel (casada com Zacarias e mãe de João Batista) e é comemorada em 31 

de maio, conforme o Cristianismo ocidental. Essa visita acontece logo após a Anunciação. 

Isabel de Aragão, portanto, leva o nome de uma personagem bíblico cujo vínculo com Maria, 

a Virgem Santíssima, não se pode ignorar. Esse nome confere à nossa personagem uma aura 

de sacralidade. Nessa direção, é valido mencionar uma passagem o Evangelho de Lucas 

(1:39-56), que narra o episódio da Visitação de Maria a Isabel. Tal episódio neotestamentário 

se vincula tradicionalmente a Isabel de Aragão. Isabel teria dito a Maria: “Bendita és tu entre 

as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre”, frase que aparece no Evangelho de Lucas e faz 

parte da Ave Maria. 

 Uma vez mulher e, por tanto, excluída do sacerdócio católico, diz-se que cultivou sua 

espiritualidade em todas as demais instâncias possíveis. Apiedou-se e cuidou de necessitados 

e enfermos. Investiu em uma união mística com Cristo ao tomar o hábito da Ordem de Santa 

Clara (OSC). Dedicou-se rigorosamente à oração e demais práticas pietistas. Uma vez viúva, 

fez opção pelo claustro, retirando-se da refinada vida cortesã. Comportou-se como esposa 

honrada de D. Dinis desde os 11 anos de idade. Diz-se que operou milagres em benefício dos 

que a ela recorreram. Prestou-se à adoração da Virgem Maria de modo intenso e confesso. 

Esse conjunto de virtudes, ora reais, ora lendários, tornaram-na uma mulher de caráter 

excepcional. 

 Por tudo isso, ao longo de sua vida e mesmo depois dela, definiu-se em torno de Isabel 

de Aragão uma aura de sacralidade que a tornou autêntico ícone cristão de santidade 

feminina. Retomo o Padre Antônio Vieira, que, além de inspirar a epígrafe desta reflexão, 

sintetizou o duplo caráter régio que foi imputado a Isabel de Aragão quando escreve:  

“...rainha duas vezes coroada, coroada na terra e coroada no céu, coroada com uma das coroas 

que dá fortuna, e coroada com aquela coroa que é sobre todas as fortunas...”
223  

A tradição 

corrobora a ideia de que Isabel de Aragão, como Rainha Santa, viveu ao mesmo tempo sob os 

signos do poder e do despojamento. Sua posição régia não a impossibilitou de ascender à 

santidade. Conciliou o fausto da corte com a espiritualidade mendicante. 
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CAVALEIROS NO NOVO MUNDO: OS JESUÍTAS E A CONQUISTA 

DA AMÉRICA PORTUGUESA 

 

 

Marcus Baccega
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Resumo: Esta comunicação pretende rediscutir, a partir de uma (re)leitura historiográfica dos 

Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola (1548), a herança medieval do Continente 

Brasil e os índices históricos de sua feudalização. Pretende-se evidenciar, para tanto, como a 

Companhia de Jesus teceu uma auto-representação enquanto Militia Christi (a “Igreja 

militante” dos soldados de Cristo, que se comprometem com o voto de obediência pessoal ao 

Papa sob o lema perinde ac cadaver), considerando-se vocacionada a uma cruzada de 

expansão da fé católica e seu projeto civilizatório, propulsionado pelas monarquias ibéricas. 

Com tal aporte, é intuito desta breve fala ensejar o debate sobre a conquista e colonização das 

regiões meridionais do Continente Americano enquanto uma segunda, e mais sofisticada, 

expansão feudal, momento fundante da construção de uma economia-mundo capitalista. 

 

Palavras-chave: Militia Christi; Cavalaria; Jesuítas; Conquista da América. 

 

 

1. Introdução. A feudoclericalização de Abya Yala 

 

 

Dentre os povos originários do Continente Americano, os kunas, habitantes de 

territórios hoje abrangidos pelos Estados panamenho e colombiano, conceberam uma 

expressão pela qual se referiam à grande porção de terra que os comunicava a outras tantas 

etnias ameríndias: Abya Yala (“terra em plena maturidade”). O dia 12 de outubro de 1492,  

oito meses após a expulsão dos mouros da taifa de Granada, assinala, na memória canônica 

do Ocidente, o momento em que os europeus aportaram em Abya Yala. O navegador e 

cosmógrafo genovês (talvez catalão) Cristóvão Colombo, em nome da Coroa de Castela, 

proclamou e fez encenar o ritual de tomada de posse de Hispaniola (Ilha de São Domingos), a 

partir das normas do Requerimiento castelhano e em consonância com as designações  

contidas na Bula Inter Coetera (04 de maio de 1493) e do subsequente Tratado de Tordesilhas 

(07 de junho de 1494). 

Neste momento, Abya Yala torna-se uma imensa terra de Conquista, de penetração, 

dominação, colonização e transculturação. Em uma palavra, converte-se em América.   Nestes 
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termos – e com esse termo – insere-se, de maneira periférica e subordinada, na formação de 

uma grande economia-mundo (Immanuel Wallerstein) de proporções antes impensadas, 

resultante do processo histórico relativo a uma segunda expansão feudal, consagrada, na 

Historiografia, sob o nome de Grandes Navegações, de que advieram os celebrados 

Descobrimentos. Neste contexto, uma vasta plaga meridional de Abya Yala, a Pindorama 

(“terra das palmeiras”), foi destinatária de projeções edênicas, há muito realizadas pela 

cartografia medieval sobre ilhas como a Islândia, a Sicília, as Ilhas Baleares, a Madeira, os 

Açores, Cabo Verde. Pindorama, designação genérica em tupi, passa por um violento 

processo de Conquista e colonização, recebendo, primeiramente, o nome de Ilha de Vera 

Cruz
240

, depois Terra ou Província de Santa Cruz. 

No entanto, os colonos portugueses nunca abandonaram o hábito de referir-se à nova 

terra da Conquista sob o genérico epíteto de “Continente Brazil”, valendo-se do termo céltico 

gaélico Brazil
241

, cujo significado é “Ilha Afortunada”. Nome certamente propício para a 

‘ilha” onde, finalmente, se havia encontrado o Paraíso Terrestre, tão detalhadamente 

caracterizado no Capítulo 2 do Livro de Genesis. É nosso intuito, neste breve texto, 

problematizar o relevante aspecto de feudoclericalização
242 

da conquista portuguesa na 

América, o que implica, evidentemente, uma reinterpretação do papel dos jesuítas neste 

processo de ocidentalização forçada de Pindorama. A esta releitura da conquista portuguesa  

da  América,  corresponde  a  argumentação  do  historiador  mexicano  Luís  Weckmann, que 

explicita a transposição feudal (transplante feudal) implicada na colonização ibérica no Novo 

Mundo (WECKMANN, 1993). 

 

2. Santo Inácio de Loyola: asceta, cruzado e pregador de gentes. 
 

 

 

 

 
 

240 
Tal nome resultou, como evidenciou o historiador mexicano Luís Weckmann, em La herencia medieval del 

Brasil (1993), de uma artimanha do Rei Dom Manuel, o Venturoso (1495-1521), em missiva endereçada a seus 

sogros, os Reis Católicos Fernando e Isabel de Espanha, para ocultar a dimensão das terras recém-descobertas, 

assim procurando afastar o potencial interesse espanhol pela região. 
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A palavra Brazil (gaélico insular), tendo por variantes as locução O’Brezil, O’Brasil e Hy Brassail, aparece 

em uma crônica do século IX, intitulada Navigatio Sancti Brandani, narrativa que apresenta a navegação de São 

Brandão, monge beneditino gaélico do século VI, em busca da localização concreta do Jardim do Éden, 

identificado – mas vedado ao ingresso de Brandão e os doze monges que o acompanhavam – em uma ilha 

próxima a Avalon (a ilha dos mortos da mitologia celta), que recebeu tal alcunha (WECKMANN, 1993). 
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São recorrentes os estudos acerca da missionação jesuítica nas Américas portuguesa e 

espanhola e seu esforço para a conversão dos povos originários. A conversão dos indígenas 

por meio de sua redução a aldeamentos e missões foi sua contribuição – não isenta de tensões 

e conflitos – para o projeto colonial das monarquias ibéricas, a um só tempo empreendimento 

mercantil, contanto com práticas de acumulação primitiva de capitais (Marx) e expansão 

feudo-cruzadista e civilizatória. 

Como observamos em outra ocasião: 

 

 
A locução Companhia de Jesus, longe de aludir às empresas de capital 

integralizado que surgiriam no início do século XVII (Companhia das Índias 

Orientais em 1602 ou a Companhia das Índias Ocidentais em 1621), traz a 

ideia de um batalhão, de tropa. Com fulcro na concepção de uma Igreja 

Militante, a Ordem dos Jesuítas concebeu a si própria, de início, como 

unidade militar, rígida e hierarquicamente organizada a partir de uma estrita 

disciplina e observância aos comandos dos superiores e das autoridades da 

Igreja. Não é por outra razão que, uma vez reconhecida e chancelada a nova 

Ordem – sucessora quinhentista das ordens mendicantes do século XIII, 

franciscanos e dominicanos – os jesuítas passaram a jurar, além dos votos 

tradicionais de pobreza, obediência e castidade, um quarto voto, de  

fidelidade e obediência irrestrita à pessoa do Papa (BACCEGA, 2015: 120). 

 

Para compreender a estreita ligação de Inácio de Loyola e os ideais e práticas da 

cavalaria medieval, deve-se retroceder ao início de sua vida. Nasceu no castelo de Loyola, 

próximo à cidade de Azpeitia (província de Guipúzcoa), no País Basco sob o domínio da 

Coroa de Castela e Aragão, irmão mais novo de treze filhos do castelão D. Beltrán Lopez y 

Oñaz de Loyola e Dona Marina Saénz, em 31 de maio de 1491. Sua educação fundamentou-se 

na preparação guerreira tradicional ao ordo nobiliárquico, à velha aristocracia feudal de 

espada, tendo servido de pajem a um senhor feudal aparentado desde 1506. Tratava-se de  

Juan Velásquez de Cuéllar, contador mayor da Rainha Isabel de Castela e, depois, do Rei 

Fernando de Aragão, o Católico. Inácio se tornaria, em breve, escudeiro (armiger) e espécie 

de secretário palaciano do contador mayor. 

Com a morte de Velásquez em 1517, Inácio é sagrado cavaleiro (cerimônia do 

adubamento) e adentra o serviço militar da Coroa de Castela, sob as ordens de D. Antônio 

Marique de Lara, o Duque de Nájera. Foi na condição, portanto, de cavaleiro de Castela que 

Inácio de Loyola seria gravemente contundido, por uma bala de canhão, durante o cerco 

franco-navarro à cidade de Pamplona, em 20 de maio de 1521. O contexto era uma guerra 

movida pelo rei francês Francisco I (1515-1547) contra o monarca Habsburgo Carlos I (1516- 

1556), que se tornou Imperador Romano-Germânico em 1519. O cerco a Pamplona ocorreu 
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durante as campanhas francesas denominadas “Guerras Italianas”, especificamente aquela que 

se desenrola entre 1521 e 1526. 

Tal conflagração se deu em virtude da anexação do reino de Navarra, em 1516, pela 

Coroa de Castela, passando a ser governado por vice-reis castelhanos. Por consequência de 

suas vinculações feudovassálicas à Coroa francesa, Francisco I intenta restaurar a autonomia 

de Navarra, na condição de “Estado” vassalo dos Valois. O conflito instaurou-se em 12 de 

maio de 1521, quando uma coalizão franco-navarra de cerca de 13 mil homens rebela-se 

contra o futuro Imperador Carlos V, sob o comando de André de Foix, senhor de Hasparren . 

Gravemente ferido após o cerco de 20 de maio de 1521 sobre Pamplona, Inácio de 

Loyola recupera-se no castelo de sua linhagem. Na ausência de seu gênero de leitura  

predileto, as novelas de cavalaria centro e tardo-medievais, o cavaleiro – cultor do ethos 

palaciano e do jogo retórico-pedagógico do amor cortês – convalesce com a leitura dos 

Legenda Aurea (c. 1270), coletânea de hagiografias (vitae) compilada pelo dominicano  

Jacopo de Varazze e com a Vita Christi, de Ludolfo da Saxônia, ambos traduzidos para o 

castelhano. 

É nesta ocasião que, paulatinamente, o cavaleiro e fidalgo cortesão inicia seu percurso 

místico e espiritual, inspirado no exemplum de São Francisco de Assis (1882-1226), rumo à 

figura de um asceta. Com efeito, Santo Inácio dirige-se à Catalunha, depõe sua armadura e 

adereços bélicos aos pés de uma imagem da Virgem Maria, à entrada de um monastério 

beneditino em Montserrat, em 1522. Decide, então, vestir um hábito simples e viver como 

anacoreta nas imediações da vila de Manresa, às margens do rio Cardoner. O cotidiano de 

meditações, em meio aos bosques da localidade (a exemplo dos eremitas medievais), levou-o 

a uma prática cada vez mais sistemática de exercícios místicos,  desenvolvidos, 

experimentados e sempre adaptados entre os anos de 1522 e 1548. O jovem soldado 

convertido à prática ascética chegou mesmo a peregrinar para Jerusalém, entre os anos de 

1523 e 1524, ocasião em que esperava autorização – denegada – para permanecer em um 

convento franciscano na Cidade Santa. 

Retornando à recém-unificada Espanha, decide estudar gramática em Barcelona, no 

outono de 1524, tendo, a seguir, ingressado na Universidade de Alcalá, centro de difusão 

humanística no território castelhano. A instituição havia sido há pouco fundada, em 1499. 

Suas principais leituras seriam, nesta ocasião, a Física de Aristóteles, as Sentenças de Pedro 

Lombardo e tratados de lógica dialética. Inácio trava, então, contato com uma obra 

fundamental para a definição da forma como constituiria e ordenaria a Companhia de Jesus, 

após sua aprovação oficial, por parte do Papa Paulo III, em 1540. Trata-se do Enchiridion, ou 
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Manual do Soldado Cristão (1525), do célebre humanista holandês Erasmo de Roterdã (1466- 

1536), no qual se fundamentou Inácio de Loyola para resgatar o ethos rigorista e se 

reapropriar da mística das ordens militares monásticas surgidas na Idade Média Central 

(séculos XI a XIII). 

Durante sua estadia em Barcelona e mesmo depois, em Alcalá, Inácio cultivou o modo 

de vida mendicante, sempre vestindo o velho hábito de peregrino, inspirado no ideal de 

pobreza radical e Imitatio Christi propugnado por Francisco de Assis. Os alimentos que 

conseguia receber eram, à noite, partilhados com mendigos, em refeições comuns. Também a 

exemplo de dominicanos e franciscanos, pregava nas ruas de Alcalá, para pessoas que, 

vestidas com hábitos similares, reuniam-se para ouvir suas prédicas. 

Tal conduta ascética logo despertou, junto às autoridades inquisitoriais, suspeitas de 

que o jovem estudante pertencesse ao movimento herético dos alumbrados. Especialmente 

difundida em Castela, esta heterodoxia cristã preconizava o desenvolvimento e purificação 

espiritual e a comunhão com o sagrado a partir da iluminação interior, o que prescindia 

perfeitamente da mediação clerical. As suspeitas da Inquisição de Toledo sobre Inácio e seus 

amigos implicou uma detenção de 42 dias, até que se exarasse um veredito. Apesar de 

inocentados, Inácio e seus pares foram proibidos de pregar em público, especificamente em 

matéria religiosa, até que completassem mais quatro anos de estudos, além de admoestados a 

vestir-se como os demais estudantes. O historiador estadunidense John W. O’Malley, também 

padre e teólogo jesuíta, elucida que os primeiros jesuítas precisaram debater-se, em 

considerável esforço retórico, para convencer as autoridades eclesiais de que não eram 

alumbrados, luteranos ou erasmianos (1993: 23). 

Todavia, contando com o conselho e auxílio do arcebispo de Toledo, Alfonso Fonseca 

y Acebedo, Inácio transfere-se para a Universidade de Salamanca, a mais antiga da Espanha 

(fundação datada de 1218), muito influenciada pelo programa de estudos da Universidade de 

Paris. A conclusão dos estudos de Inácio se daria nesta última, ocasião em que os sete amigos 

prestaram os votos de pobreza, obediência e castidade na Catedral de Montmartre, em 1534, 

sobrevindo sua ordenação oficial em 1537. 

Conquanto não fosse um alumbrado e, menos ainda, um luterano ou adepto de 

qualquer Igreja protestante, a mística inaciana, cujas práticas configurariam os Exercícios 

Espirituais, era herdeira direta da devotio moderna. Este vasto apelo evangélico para se 

retornar ao Cristianismo primitivo, à pobreza e partilha radicais das primeiras comunidades 

cristãs (descritas no segundo capítulo dos Atos dos Apóstolos), insere-se no quadro mais 

amplo do ideal de Imitatio Christi proveniente da Reforma que se procurou efetivar na Idade 
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Média Central. Por conseguinte, tal movimento, inicialmente laico, criticava o fausto 

antievangélico da Igreja institucional, a decrepitude moral do clero, a simonia e o comércio de 

indulgências, cada vez mais monetarizados desde o século XIII. 

Ademais, a devotio moderna guarda relações íntimas com o movimento beguinal dos 

séculos XIII e XIV, em relação ao qual se pode afirmar que consistiu, em última instância, em 

uma derivação clericalizada. Sua referência teológica fundamental centra-se na pessoa do 

místico holandês Geert Groote (1340-1384) e é associada, de forma mais ou menos precisa,  

ao mosteiro de Windesheim. A prática mais concreta da autêntica piedade evangélica e da 

contrição, da pobreza ascética, da vida comum e sem propriedade privada teve seu ponto de 

partida em um albergue instalado por Groote, em 1374, nas proximidades de Deventer, para 

mulheres pobres que desejassem servir a Deus. Sem dúvida, a inspiração maior adveio dos 

beguinários que se estabeleceram na região de Flandres, Países Baixos, Renânia e nordeste da 

França, articulados em torno do Rio Reno, ao longo dos séculos XIII e XIV (BACCEGA, 

2015: 126-128) 

A mística inaciana difere radicalmente da via antiqua (vita contemplativa) cultivada 

pelas ordens monásticas tradicionais e mesmo pelos frades mendicantes surgidos no século 

XIII. Os Exercícios Espirituais, oficialmente aprovados em 31 de julho 1548, por bula do 

Papa Paulo III, são bastante tributários da nova mística internalizada, centrada e focada nas 

práticas ascéticas de cada crente, que configurou a via moderna (devotio moderna). Leandro 

Karnal (UNICAMP) sintetiza as quatro reflexões espirituais que fundamentam a busca de 

ordem nos Exercícios Espirituais: deformata reformare (corrigir o que foi deformado por 

efeito do pecado); reformata conformare (adequar as virtudes ao modelo divino, inspirado 

pelo bom espírito); conformata confirmare (reforçar as virtudes e moções espirituais que 

estejam de acordo com Deus) e, principalmente, confirmata transformare (transformar a vida 

integralmente, adequando-a ao Evangelho, através das práticas meditativas) (1998:49) . 

Com efeito, levando a devotio moderna – inclusive em seu processo de   clericalização 

– a um nível exponencial, os Exercícios Espirituais consignam uma trajetória de 

internalização ou subjetivação pedagógico-disciplinar da fides simplex herdada do ideário de 

Reforma Pontifical centro e tardo-medieval. A preocupação retórica fundamental destes 

escritos inacianos é formar o Homem católico reformado, em duas dimensões. Seu discurso 

retórico visa a um auditório estrito – a formação disciplinar e missionária dos padres 

da Companhia de Jesus – e a um auditório amplo, o conjunto dos cristãos, o que remete, certamente, 

ao imperativo tridentino de resgatar a unidade da Cristandade Latina
225

. 

                                                      
225

 A proposta de meditação e introspecção mística dos Exercícios Espirituais abrange quatro semanas de prática 
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3. A Ordem dos Jesuítas como cavalaria de “monges-guerreiros”. 

 

 

Este processo secular de internalização da fé pode ser interpretado, à maneira de 

Michel Foucault, como uma técnica de si, ou seja, um mecanismo de introspecção de uma 

normativa místico-guerreira que funda um ethos (uma relação de si a si). Essa internalização 

da devoção, das práticas espirituais e, em última instância, da unio mystica com Deus, vale 

afirmar, de constituição da profundidade hermenêutica deste sujeito cristão que, à maneira de 

Santo Agostinho (Livro XI, 26, de A Cidade de Deus), diz de si a si: fallor, ergo sum 

(peco/erro/falho, logo existo). 

As noções internalizadas de pecado, culpa, contrição e redenção individuais forjam e 

dimensionam a densidade ontológica deste Homem cristão logo na transição do Mundo 

Clássico para a Primeira Idade Média. A tônica do que se convencionou denominar, em  

alusão especular, mas invertida, à dúvida metódica cartesiana, cogito agostiniano define o 

estatuto ontológico do Homem como negatividade em busca de redenção. Não por  outra 

razão, Inácio de Loyola assevera aos diretores e retirantes (proponentes e praticantes, 

respectivamente, dos exercícios meditativos): 

 

Por estas palavras exercícios espirituais, entende-se toda a maneira de 
examinar sua consciência, de meditar, de contemplar, de orar vocalmente ou 
mentalmente, e toda outra atividade espiritual, como se dirá mais à frente.  
Da mesma forma, com efeito, que a caminhada, a marcha e a corrida são 
exercícios físicos, chama-se exercícios espirituais toda a maneira de preparar 
e dispor a alma, para afastar de si todos os apegos desordenados [e], depois, 
quando se os descartou, procurar e encontrar a vontade divina na disposição 
de sua vida, para o bem de sua alma (tradução nossa) (LOYOLA, 1960: 13- 
14)

226
. 

 

Foucault refere-se à prática ou tecnologia de subjetivação consagrada pelo exame de 

consciência, prévio à confissão auricular, tornada condição necessária para a comunhão no IV 

                                                                                                                                                                          
mística, que o próprio Inácio de Loyola assim divide: na primeira semana, medita-se acerca dos pecados, universais 

e pessoais; na segunda semana, deve-se concentrar na vida de Cristo, desde sua concepção imaculada até o 

Domingo de Ramos; na terceira semana, a meditação enfoca a Paixão de Cristo; na quarta semana, conclui- se a 

jornada mística com a meditação acerca da Ressurreição e Ascensão do Senhor . Impende, por fim, observar que 

Inácio define como exercícios espirituais (BACCEGA, 2015: 131). 
226

 Par ces mots d’exercices spirituels, on entend toute manière d’examiner sa conscience, de méditer, de 

contempler, de prier vocalement ou mentalement, et toute autre activité spirituelle, comme on le dira plus loin. De 

même, en effet, que la promenade, la marche et la course sont des exercices physiques, de même on appelle 

exercices spirituels toute manière de préparer et disposer l’âme, pour écarter de soi tous les attachements 

désordonnés, puis, quand on les a écartés, chercher et trouver la volonté divine dans la disposition de as vie, pour 

le bien de son âme. 
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Concílio de Latrão (1215), sendo obrigatória ao menos uma vez ao ano, como exagoreusis, 

uma interpretação de si voltada à externação confessional do pecado, da culpa e da 

permanente necessidade de redenção. Consentânea e paralela à exagoreusis, surge a 

necessidade da examologesis, ou seja, a expressão pública de concordância e adesão ao credo 

cristão, às doutrinas canônicas e à auctoritas do magistério da Igreja, por meio do ato de fé. 

Em vista das considerações precedentes, pode-se compreender melhor a mística 

retórico-disciplinar que, por meio dos Exercícios Espirituais, forjou om ideal inaciano de 

Igreja Militante, uma cavalaria efetivamente cristã, uma confraria de “monges guerreiros da 

palavra”. Tal afirmação se permite melhor entender quando vislumbramos a Companhia de 

Jesus como resultado de um triunfo fundamental. A vitória clerical em uma disputatio retórica 

plurissecular entre o ethos cavaleiresco cristão, preconizado pela Reforma Pontifical, desde o 

século XI, em seu projeto político-ideológico de instaurar uma Teocracia Pontifícia sobre toda 

a Cristandade Latina, e o ethos cavaleiresco laico, propugnado pela Reação Folclórica 

(Jacques Le Goff) da aristocracia laica e expresso no amor cortês. 

. Em seu tratado De laude novae militiae (c. 1130 d.C.), o Abade Bernardo de Claraval 

(c.1090-1153, cisterciense e ideólogo orgânico (Antonio Gramsci) das Cruzadas, arquiteta a 

formação de um ethos novo para a pequena nobreza de cavaleiros, consistindo, em síntese, na 

renúncia radical ao ethos cortesão, enquanto renúncia ao século. O cavaleiro cristão (Miles 

Christi) não mais deve partir em demanda por aventuras que redundassem em fama, prestígio 

ou reconhecimento de suas habilidades e façanhas de armas (prouesse) e cultivar o jogo 

palaciano do amor cortês, atentatório da disciplina clerical para o sacramento do Matrimônio  

e intensificador dos laços feudovassálicos. 

Ao contrário, a aventura deveria converter-se, à imagem de uma conversio morum 

beneditina, em peregrinação por Cristo e exaltação de sua glória, em direto detrimento da  

fama do cavaleiro. O êxito na demanda não mais seria marcado pelas riquezas e fama, mas 

pela vitória do próprio Cristo – e da Esposa do Cordeiro, seu Corpus Mysticum que é a  Igreja 

– sobre os infiéis, os hereges no seio do Cristianismo e, por certo, também sobre o outro 

Universalismo Cristológico oponente da Reforma Pontifical, vale asseverar, o Sacro Império 

Romano. A cavalaria cristã (Militia Christi) é idealizada, no projeto de Teocracia Papal, como 

o lugar social da prática do amor de Deus. Enquanto expressão da Cidade de Deus na Terra, a 

Igreja Cristã tem, na cavalaria, sua expressão militar – militante – de expansão universal e 

retórico-catequética pelas armas (BACCEGA, 2015: 139-140). 

Com efeito, a sociabilidade desta parentela espiritual que é a cavalaria, em sua 

vertente mundana, desenrola-se com o ritual do amor cortês. Este fin’amor precipita o 
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enamorado em uma desventura amorosa, em tudo antagônica ao Amor de Deus, sobretudo se 

recuperada a prédica de Santo Agostinho no Livro X, 22, das Confissões: beata vita est 

gaudere de Te, ad Te, propter Te (“a vida feliz é fruir de Ti, em direção a Ti e por causa de 

Ti”, referindo-se a Deus). O vínculo amoroso mundano conduz o herói à prática de proezas e 

a jurar ilimitada obediência às ordens de sua dama idealizada. 

Esta verdadeira engenharia retórico-disciplinar de conversão da Ordem em Igreja 

Militante e da Igreja Militante em verdadeira cavalaria, ao menos em seu ethos e suas formas 

de auto-representação, encontra sua confirmação na segunda Adição de Inácio de Loyola aos 

exercícios da primeira semana de meditação. Para exemplificar como o praticante se deve 

colocar em confusão proposital em virtude de seus vários pecados, Inácio emprega o exemplo 

do cavaleiro perante seu rei. Na primeira série de exercícios, é necessário desejar e buscar o 

sentimento de desolação, forma pela qual a alma fiel pode efetivamente experimentar as 

consequências do pecado, do divórcio de Deus, da noite obscura da alma. Neste momento, o 

cavaleiro será o exemplum de penitência, mas nas seguintes condições: “(...) por exemplo, um 

cavaleiro que se encontre diante de seu rei e toda a sua corte, repleto de vergonha e   confusão 

por ter ofendido muito aquele de quem antes recebeu muitos dons e favores” (tradução nossa) 

(LOYOLA, 1960: 56)
245

. 

O cavaleiro, portanto, peca ao romper o contrato feudal com seu rei, ao ofendê-lo, 

tendo dele recebido tantos “dons e favores”, vale afirmar, feudos ou benefícios, direitos sobre 

senhorios, rotas de passagem (peagem) ou funções públicas como tributar, exercer o munus 

militar ou administrar a aplicação do direito. Assim, o cavaleiro ideal é aquele que já se 

encontra curializado e se mantém inexoravelmente fiel a seu suserano e ao sinalagma feudal. 

Este trecho do escrito de Santo Inácio sinaliza uma particularização do auditório retórico: da 

integralidade dos cristãos para o ordo nobiliárquico e sua conformação político-ideológica. 

Devemos verificar, agora, o “chamado do rei temporal”, “auxílio a contemplar a vida do Rei 

Eterno” (LOYOLA, 1960: 65). 

 O diretor espiritual deve convidar o praticante a imaginar – conceber por meio da 

imago – “um rei humano escolhido pela mão de Deus, nosso Senhor, ao qual prestam respeito 

e obediência todos os chefes cristãos e todos os homens” (LOYOLA, 1960: 65). A meditação 

deve aqui enfocar as palavras que tal rei temporal a “todos os seus” (seu consilium de 

vassalos): 

 

Minha vontade é de conquistar todo o território dos infieis.  Para  tanto, 

aquele que quererá vir comigo deverá se contentar com  a  mesma 
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alimentação que eu, com a mesma bebida, com a mesma vestimenta, etc. 

Deverá também penar comigo durante o dia e velar à noite, etc., para tomar 

parte, a seguir, na vitória, como terá tomado em minha pena (tradução nossa) 

(LOYOLA, 1960: 66). 

 

Não é difícil vislumbrar, nesta contemplação, o ideal de Cruzada, como peregrinação 

armada aos loca sancta, os lugares sagrados, eles próprios transformados em grandes 

relicários e objeto devocional. Por conseguinte, este “rei tão generoso e tão humano” é um 

instrumento, “escolhido pela mão de Deus”, para conquistar os territórios sacros sob domínio 

de infieis. Justamente porque a demanda maior é do Rei Eterno, o praticante dos exercícios 

espirituais deve considerar “como devem responder” os súditos e “quanto aquele que não 

aceitasse a solicitação de um tal rei mereceria ser censurado por todo o mundo e ser tido por 

cavaleiro covarde” (tradução nossa) (LOYOLA, 1960: 66)
227

. 

Desta maneira, coragem, honra, bravura e feitos em armas são, exatamente nos termos 

de São Bernardo de Claraval, transformados em dons da cavalaria para a glória de Cristo e  

Sua vitória sobre os infieis, os antípodas ideológicos da Cristandade. Mas não é simplesmente 

uma confirmação das Cruzadas, da Igreja militante da Reforma Pontifical (dita “Gregoriana”), 

ou uma mera conformação fortalecida da Militia Christi – da qual participam o rei e todos os 

seus vassalos – que se insinua e insufla com o conteúdo retórico elíptico dos Exercícios 

Espirituais (BACCEGA, 2015: 145-148). Analisemos a projeção da cena espiritual do 

“chamado do rei temporal” para o plano em que a meditação deve, efetivamente, produzir 

efeitos, o “chamado do Rei Eterno”: 

 

No primeiro ponto, se é preciso prestar atenção a um tal chamado  

endereçado pelo rei temporal a seus súditos, quanto mais é [que deve ser 

com] uma coisa que merece mais atenção ainda, que é ver o Cristo, nosso 

Senhor, Rei eterno, e perante ele todo o universo que ele chama, ao mesmo 

tempo que cada um em particular, dizendo: “Minha vontade é de conquistar 

todo o mundo e todos os inimigos, e de entrar, assim, na glória de meu Pai. 

Para tanto, aquele que quererá vir comigo deve penar comigo, a fim de que, 

seguindo-me no sofrimento, siga-me também na glória” (tradução nossa)
228

. 

 

4. Missão, Conquista, Conversão: há mais mundo para feudalizar. 

 

                                                      
227

 (...) combien celui qui n’accepterait pas la requête d’un tel roi mériterait d’être blamé par tout le monde et tenu 

pour lâche chevalier. 
228

 Dans le premier point, s’il faut prêter attention à un tel appel adressé par le roi temporel à ses sujets, combien 

est-ce une chose qui mérite plus d’attention encore que de voir le Christ notre Seigneur, Roi éternel, et devant lui 

tout l’univers qu’il appelle, en même temps que chacun en particulier, en disant: “Ma volonté est de conquérir le 

monde entier et tous les ennemis, et d’entrer ainsi dans la gloire de mon Père. Pour cela, celui qui voudra venir 

avec moi doit peiner avec moi, afin que, me suivant dans la souffrance, il me suive aussi dans la gloire”. Idem, p. 

67. 
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Se pudermos perceber na Expansão Ultramarina que se dá nos séculos XV e XVI 

indícios – diríamos evidências – de que se tratou, em boa medida, de uma Segunda Expansão 

Feudal e poderemos assumir o fato de que o mundo atlântico do final do século XV e dos 

séculos XVI a XVII testemunhou um instigante fenômeno de dupla temporalidade ou 

paralelismo de ritmos de historicidade distintos. 

A Europa setentrional, protestante, sobretudo calvinista, inserida em maior 

profundidade no processo de acumulação primitiva de capital que a Historiografia consagrou 

sob o nome de mercantilismo ou capitalismo mercantil, forja sua inserção colonial na  

América boreal por meio da fundação de uma sociedade puritana moderna, cultora do ethos 

reformado da Nova Jerusalém sobre a Terra (A City upon a Hill). 

A Europa meridional, com suas monarquias católicas de pretensão cristológica 

universalista, em especial Portugal e Castela (reino de origem feudal que hegemoniza o 

concerto entre as regiões hispânicas), insere-se nesta aventura de ultramar com um 

protagonismo que trai outro ritmo, outra historicidade, outra temporalidade. É  disto  que 

tratam autores como o já mencionado historiador mexicano Luís Weckmann e o ninguém 

menos que o grande nome da mais jovem geração da Escola dos Annales, o medievalista 

Jérôme Baschet, discutindo o que o primeiro estudou enquanto “transposição feudal” e o 

último consignou, em sua recente obra de fôlego, A civilização feudal – do ano mil à 

colonização da América (2004), como “um feudalismo tardio e dependente, que finca os pés 

na América (BASCHET, 2006: 274-295). 

Impende assinalar que, ao proporem à sensibilidade analíticas dos historiadores e 

demais cientistas sociais um debate sobre as heranças medievais no Continente Brasil e nas 

Índias de Castela, tais historiadores não esposam a tese de uma “Longa Idade Média”  

(Jacques Le Goff), muito menos denegam a presença de atividades “capitalistas” (no   sentido 

de uma acumulação primitiva de capital mercantil, como Marx ensina no Capítulo XXIV do 

Livro I de O Capital). 

Estas atividades, por óbvio, lidam com capitais, seja a produção urbana dos mesteres e 

artesanias das cidades medievais (burgos, que se elevam em quantidade e se expandem 

geograficamente a partir do Ano Mil), seja a destinação dos excedentes agrícolas dos 

senhorios ou terras concedidas em sesmaria (caso de Portugal, a partir da Lei de Sesmarias de 

1375, de Fernando I) ao comércio. Este último, com a expansão militar-territorial efetuada 

pelas Cruzadas, em direção à porção oriental do Mar Mediterrâneo, para conquistar a Terra 

Santa aos turcos seldjúcidas, ou nas guerras da Reconquista hispânica,  rearticulou,  

progressiva e intensamente, as rotas comerciais eurasianas de longa distância, atingindo 
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regiões indianas e mesmo chinesas (tratos de especiarias, seda e porcelana). 

Seria ingênuo imaginar que, deste movimento de peregrinação armada que foram as 

incursões dos cruzados, implicando um movimento, em miniatura, de toda a formação social 

feudal em direção aos loca sancta, não adviriam consequências mercantis, portanto 

“capitalistas”, vale dizer, circulação de capital mercantil em larga escala. Da mesma forma, 

seria exótico não perceber o ideal escatológico de um universalismo cristão na colonização 

portuguesa na América, resultado da expansão do Reino de Portugal para além dos limites do 

Continente Europeu com a conquista cruzadista da cidade árabe de Ceuta, no norte da África, 

em 1415, sob o cetro de D. João I de Avis, “de Boa Memória”. Não nos parece ser mero acaso 

que os cronistas-mores da Torre do Tombo Fernão Lopes entre (1418 e 1354) e seu sucessor 

Gomes Eanes de Zurrara tenham-se referido ao período que se iniciava com a ascensão de D. 

João de Avis ao trono português, com a chamada Revolução de Avis (1383-1385), daí em 

diante se testemunhando os primórdios das Grandes Navegações, como Sétima Idade do 

Mundo (Crônica de Dom João I, sendo a primeira e segunda partes, de lavra de Fernão Lopes, 

datadas de 1411 e a terceira, que narra a Tomada de Ceuta, compilada por Gomes Eanes de 

Zurrara). 

A Sétima Idade do Mundo é um um topos retórico na Escatologia cristã desde os 

escritos de Santo Agostinho. Aparece em três escritos do Padre Latino, um propositivo de  

uma interpretação do Livro de Genesis que combatesse, retoricamente, a filosofia maniqueísta 

(De Genese contra Manichaeos, 389), outro enfrentando uma destacada liderança maniqueia 

(Contra Faustum Manichaeum, 387) e um último apresentando a lição canônica e niceno- 

constantinopolitana sobre a Santíssima Trindade (De Trinitate, 422). Trata-se do período da 

Historia Universalis correspondente ao Milênio em que Cristo, vindo à Terra pela segunda 

vez (Parusia), governaria um reino de farturas e bem-aventuranças com os justos, como 

vaticinado no Capítulo 20 do Livro do Apocalipse. 

Assim, sendo, quais móveis ideológicos ou interesses econômicos subjacentes à 

Expansão Ultramarina dos séculos XV e XVI, afinal, já não se faziam presentes e bem 

caracterizados na Primeira Expansão Feudal, aquela que se segue ao milenarismo da 

Revolução Feudal iniciada na transição para o século XI? 

 

5. Conclusão 

 

 

Procuramos, em breves linhas, apresentar nossa hipótese de interpretação dos  

primeiros do processo de Conquista e colonização de Abya Yala pelas monarquias ibéricas,  
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em específico de Pindorama pela Coroa Portuguesa, como corolário de uma Segunda 

Expansão Feudal, que torna maior – e realmente mundial – a construção da economia-mundo 

centrada no Ocidente, principiada com a Revolução Feudal do Ano Mil. 

Se tal leitura historiográfica – fundamentalmente instituinte e anticanônica – puder 

merecer acolhida, então não será despropositado reconhecer, no plano das representações 

ideológicas, o papel destacada da Ordem dos Jesuítas no processo de feudoclericalização de 

Abya Yala, enquanto verdadeira cavalaria cristã, doutrinada e disciplinada sob um habitus 

militar, apta ao combate – também cruzadista e expansionista – que se faz  então premente 

para o projeto político-civilizatório da Coroa de Portugal no Continente Brasil. 

Trata-se, em última análise, de constituir uma tessitura simbólico-ideológica cuja 

capilaridade atingisse o totum da sociedade colonial, sobretudo por meio da conversão das 

populações originárias de Pindorama. O intuito derradeiro? Tornar Portugal e o orbis 

lusitanus de ultramar digno da consumação do mandato escatológico de Cristo ao Rei Afonso 

Henriques, por ocasião do Milagre de Ourique (1139): forjar um Reino e uma gente que 

levasse a fé católica a todo o mundo conhecido e por desvendar. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE “A CEIA DO SENHOR” DO MNBA- R.J. 

UMA MINIATURA ATRIBUÍDA A FRANCISCO DE HOLANDA 

 

 

Maria Luiza Zanatta de Souza
229

 

 

 
Resumo: Francisco de Holanda (D’Ollanda) nasceu na cidade de Lisboa, em 1517, conforme 

refere na sua obra Da Pintura Antiga (1549) e falece na mesma cidade em 19/07/1584. Filho 

do importante iluminador régio, desenhista e retratista Antonio d’Ollanda (1480-1557), 

oriundo do Norte da Europa, que se instala em Portugal c. 1510, sendo responsável por 

incessante produção artística, sob o mecenato do Infante D. Luís e de outros membros da 

Corte portuguesa. Com 20 anos de idade, após ser iniciado nas artes por seu pai, Francisco de 

Holanda obtém uma bolsa de estudos e se dirige à Itália (Roma) onde irá conhecer grandes 

nomes da arte renascentista. Esta viagem lhe permitirá adquirir uma sólida formação artística, 

em contato com os novos paradigmas artísticos da época. Em seu retorno a Portugal, Holanda 

trabalhará intensamente até a morte de D. João III (1557), tendo viajado pelo país e atuado 

como conselheiro régio, sempre disposto à servir o Reino. Suas reflexões sobre a Arte podem 

ser observadas em seus variados escritos ou até mesmo em pequenas obras artísticas como “A 

Ceia do Senhor“ encontrada no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. 

 

Palavras-chave: Francisco de Holanda, Museu Nacional de Belas Artes-RJ, miniatura. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 
Esta comunicação apresenta os resultados parciais de uma investigação que teve início 

no final do ano de 2015, no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, sobre um 

quadro  de  pequeno  formato  denominado  “A  Ceia  do  Senhor”  (tombo  2505)”
230

,       

                                                      
229

 Pesquisadora de Pós-doutorado (arquiteta) junto ao Programa de Pós-Graduação em História da  Arte da 

Universidade Federal de São Paulo c/ bolsa PNPD – CAPES (2014). 
230

 Catálogo do MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES, Banco Safra: São Paulo, 1985; P.224-225. 
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que atualmente participa - dentre as 33 obras selecionadas dos acervos do MNBA e do Museu 

da Arquidiocese do Rio de Janeiro - da exposição “TESTEMUNHOS DA FÉ: OLHARES 

SOBRE O SAGRADO
231

” (03-04-2016 a 03-07-2016). 

 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 1 – Cartaz da exposição atual do MNBA - (03-04-2016 a 03-07-2016) 

 

 
Esta exposição recolhe pinturas, esculturas, desenhos e mobiliário produzidos entre o 

século XIII e o século XX, sobre o tema Sagrado entendido como "uma concepção da 

inteligência espiritual humana, elemento da própria devoção". A mostra foi dividida em três 

núcleos: "Fundação da fé", "Luz da Fé" e "Estético e Sacro" e teve a curadoria de  

Monsenhor José da Revellard, Amândio Miguel dos Santos e Nilsélia Diogo. 

 

                                                      
231

 “As 33 obras da exposição, incluindo pinturas, esculturas, desenhos e mobiliário, cobrem um largo período 

de tempo que vai do século 13 até a época contemporânea. Abordando uma rica interseção da fé, da ética e da 

arte, os  trabalhos  levam  assinaturas  de  artistas  nacionais,  como  Candido  Portinari  e  Rodoldo  Bernardelli,  

e de 

estrangeiros, como Bassano e Pagano. É dividida em três partes: "Fundação da fé", na qual são expostas obras 

que tratam do encontro de culturas entre o Velho e o Novo Continente, como o  momento da sagração da  

primeira missa em solo brasileiro; "Luz da Fé", retratando o sentimento da doação para a tradição cristã; e 

"Estético e Sacro", que aborda cenas ou episódios narrados nos evangelhos, associando a expressão do teológico 

e o modo de representação” in http://arqrio.org/noticias/detalhes/4247/testemunhos-da-fe-olhares-sobre-o- 

sagrado acesso 01/06/2016. 

 

http://arqrio.org/noticias/detalhes/4247/testemunhos-da-fe-olhares-sobre-o-
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Figura 02 - A Ceia do Senhor”. Dados técnicos: TEMPERA S/ PERGAMINHO, SEM 

ASSINATURA, 25 X 22,5 cm, TOMBO 2505, Créditos de imagem: Maria Luiza Zanatta de 

Souza, visita novembro de 2015. 

 

De acordo com Pe. José da Felicidade ALVES, um dos estudiosos de Francisco de 

Holanda, a quem a obra (“A Ceia do Senhor” - Figura 02) foi atribuída em 1986
251

, trata-se  

de uma pintura em têmpera sobre pergaminho, que traz no verso uma pauta musical. Ela faz 

parte de uma folha de tamanho maior, de um dos livros do Coro do Mosteiro dos Jerônimos 

em Belém, Lisboa. Estas informações apresentadas por ALVES (1986: 87) lhe foram 

ofertadas pelo conservador do museu Dr. Luiz Rafael Vieira Souto; segundo este, 

acompanham o pequeno quadro (25 x 22,5 cm) desde o momento da doação, quando passou a 

integrar uma das coleções do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. 

O texto escrito por ALVES, em comemoração dos 500 anos da morte do artista 

lusitano, chamou nossa atenção para a premente necessidade de que sejam realizados estudos 
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críticos mais aprofundados e sistemáticos, sobre os variados setores da obra literária e 

artística de Francisco de Holanda (1517-1584), situada no âmbito do Renascimento em 

Portugal, no período imediatamente posterior ao reinado de D. Manuel I (1495-1521). 

Neste sentido, achamos pertinente tecer algumas considerações sobre “A Ceia do 

Senhor”, ainda que se trate de um estudo em andamento, seja pela oportunidade de resgatar a 

relevância deste artista, um pioneiro na teoria da arte em Portugal nos seiscentos, seja pela 

possibilidade de apreciar uma de suas obras ou ainda pela conscientização da necessidade de 

restauro deste Patrimônio Nacional advindo da Arte Portuguesa. 

 

ILUMINURA: UMA ARTE DA COR 

 

 

O termo iluminura por definição consiste na decoração de livros manuscritos ou 

impressos, mediante desenhos e pinturas manuais em ouro, prata e diversas cores. Com 

inspiração em obras dos séculos III e IV, floresceu especialmente na alta Idade Média, 

sobretudo no período românico, devido ao trabalho dos monges nos Scriptorium,  

encarregados da decoração da Bíblia ou de livros litúrgicos. A capacidade de produzir 

manuscritos estava diretamente relacionada à prosperidade econômica dos mosteiros e 

guardava estreita relação com a política de doações feitas pelos monarcas. Desta forma, na 

baixa Idade Média, era muito comum encontrar artistas iluminadores ou miniaturistas 

trabalhando para reis e nobres. 

Em Portugal conservam-se valiosos códices iluminados elaborados no século XII, tais 

como o Livro das Aves (1183) e o Apocalipse do Lorvão (1189), sendo ambos do Mosteiro de 

Lorvão
252

. No século XIII, assinalamos o cultivo da iluminura no Mosteiro de Alcobaça - 

região de criação de gado que permitia o fornecimento da matéria prima para elaboração do 

pergaminho - restando deste período várias bíblias iluminadas. A iluminura passa por várias 

etapas, desde o feitio das margens, o desenho e a pintura propriamente dita. Uma das 

dificuldades encontradas era o feitio das cores que normalmente estava associado a alguns 

processos alquímicos, largamente teorizados durante a Idade Média
253

. 

 

 

 

 
 

252 
Miranda, Maria Adelaide; Silva, Jose Custódio Vieira; História da arte Portuguesa - época medieval, Lisboa 

Universidade Aberta, 1995, pp.90-97. 
253  

Um exemplo deste tipo de teoria é o livro escrito por Theophilus, The Various Arts (De Diversis Artibus), 

London, 1961. 

 



523 

 

 

 

Nem todos os tipos diferentes de livros tiveram a mesma atenção por parte dos 

monges no Scriptorium, no interior dos mosteiros. Aqueles que ocupavam lugar no coro, 

junto do altar-mor, mereciam tratamento mais cuidado, eram de grandes dimensões e as 

iluminuras apresentavam-se em maior destaque. Alguns remanescentes do século XII indicam 

que, à influência bizantina uniu-se a francesa. No século XIV podemos destacar o 

Cancioneiro da Ajuda e as bíblias que atualmente se encontram na Torre do Tombo, entre 

outros códices. No século XV, identifica-se a influência da escola flamenga, época do Livro 

da Virtuosa Benfeitoria, da Crónica da Guiné (na Biblioteca Nacional de Paris) e do 

conhecido Livro de Horas de D. Leonor (rainha)
254

. 

Contudo, o período áureo, por assim dizer, da iluminura em Portugal ocorreu 

principalmente na primeira metade do século XVI, quando da realização do Missal de Santa 

Cruz de Coimbra; dos 15 volumes das Crónicas do Livro do Armeiro-Mor e do Livro da 

Nobreza, além dos 43 volumes da Leitura Nova e da Genealogia Iluminada do Infante D. 

Fernando. No século XVII a obra que mais se destaca é o Missal Pontifical de Estêvão 

Gonçalves Neto
255

. 

Pelo que sucintamente acabamos de expor, compreende-se que a iluminura em 

Portugal chegou a atingir, principalmente entre os séculos XV e XVI, uma perfeição notável e 

um desenvolvimento exemplar, deixando-nos obras que podem rivalizar com as mais ricas e 

perfeitas que se guardam em arquivos, bibliotecas e museus inclusive de outros países. 

Certa vez Sousa Viterbo, em uma comunicação feita à Academia das Ciências de 

Lisboa, nos dá conta da existência, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,  de  um  

precioso manuscrito que pertenceu à Casa Real portuguesa. Trata-se de um rico breviário exe- 

cutado provavelmente em Roma, sob a direção do embaixador português, enviado por D. 

Fernando, no ano de 1378 
256

. 

No reinado de D. Afonso V (1438-1477), Fra Mauro – um conhecido monge  

veneziano e o mais célebre cosmógrafo de sua época - destacou-se pela iluminação de mapas 

destinados ao monarca português
257

. Também bastante reconhecido é o gosto que seu 

sucessor 

 

254 
Em todo o trabalho de iluminura portuguesa é evidente a influência flamenga. Vê-se bem que as Horas de D. 

Leonor são obra dos fins do século XV ou dos primeiros anos do imediato, isto é, de um período em que a 

Renascença italiana ainda não exercia na arte portuguesa uma ação decisiva, segundo José Pessanha,1895. 
255  

Oliveira,  Manuel  Alves de,  Lexicoteca  -  Moderna  Enciclopédia  Universal, Lisboa, Círculo de Leitores, 

1984, volume X, pp. 153-154. 
256 

https://bndigital.bn.br/artigos/o-livro-de-horas-dito-de-d-fernando-maravilha-para-ver-e-rezar/ 
257 

Sousa Viterbo, Iluminadores e Calígrafos Portugueses, Imprensa da universidade, 1916. Fra Mauro foi um 

religioso considerado o mais importante cosmógrafo de sua época que se destacou pela confecção de mapas. 
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D. João II (1477/1481–1495) tinha pela iluminura
258

, arte que muito se enriqueceu com as 

conquistas e descobertas portuguesas que exerceram grande influência sobre a imaginativa 

dos iluminadores, oferecendo-lhes novos e variados motivos para sua inspiração. 

Todavia, foi no reinado de D. Manuel (1495-1521) que a iluminura atingiu o seu 

maior esplendor, com a vinda ao reino de artistas estrangeiros como Antônio de Holanda, 

Olivier de Gand, Cristóvão de Utrecht entre outros; verifica-se um maior desenvolvimento 

das artes e, entre elas,  destaca-se  a iluminura.  Predominaram  nesta  arte  influências  de  

duas  escolas: a flamenga, que influenciou os iluminadores do reino e a italiana que inspirou 

aqueles que até lá viajavam. 

O consumo de livros hagiológicos, livros de Horas, breviários, relatos de viagens e 

obras morais difundiu o uso da gravura, das iluminuras e dos códices manuscritos
259

. Em 

contrapartida, manteve-se muito viva uma corrente internacional de encomendas: a célebre 

Bíblia dos Jerônimos do ANTT, uma obra renascentista solicitada por D. Leonor (c. 1494) na 

oficina florentina de Attavante degli Attavanti
260 

e que teve um papel importante na difusão 

das “grotescas” em Portugal; o livro do Armeiro-Mor elaborado pelo gaulês Jean du Cros 

(c.1506-1509- ANTT) e a Genealogia dos Reis de Portugal do iluminador ganto-brugense 

Simon Bening em parceria com Antônio de Holanda, uma encomenda feita para o Infante D. 

Fernando (c. 1530) por Damião de Goes
261

. 

Embora fossem predominantemente de caráter religioso os livros iluminados que se 

adquiriam no exterior, alguns podiam apresentar uma natureza mais diversa como é o caso da 

Genealogia dos Reis de Portugal. Paralelamente à importação de livros já prontos, a arte da 

iluminura continuava sendo praticada em Portugal pelos artistas portugueses e estrangeiros, 

cuja presença pode ser assinalada logo no início do século XVI. 

Considerado mestre essencial da iluminura no reinado de D. Manuel I, Antônio de 

Holanda (c.1480 – 1557) oriundo dos Países Baixos, se instalou em Portugal por volta de  

1510 e, neste país, trabalhou incessantemente até seu falecimento em 1557. Sob o mecenato 

humanístico do Infante D. Luís e de outros membros da corte, esteve ligado inclusive aos 

 

258 
No "Livro dos Copos" (escrito entre 1490 e 1498) encontramos a iluminura do Rei D. João II, elaborada por 

Álvaro Dias de Frielas in Arquivo Nacional Torre do Tombo – Álvaro Dias de Frielas. 
259 

Serrão Vitor, História da Arte em Portugal – o Renascimento e o Maneirismo (1500-1620), Lisboa: Editorial 

presença, 2001, p.91. 
260 

Ordem de São Jerónimo, Mosteiro de Santa Maria de Belém, liv. 73 Cópia microfilmada. Portugal, Torre do 

Tombo, mf. 269. 
261 

Disponivel em https://bndigital.bn.br/artigos/o-livro-de-horas-dito-de-d-fernando-maravilha-para-ver-e- 
rezar/. Sobre esta obra ver especialmente Antonio de Aguiar, “A Genealogia illuminada do Infante Dom 

Fernando     por Antonio de Holanda e Simão Bening: estudo histórico e crítico“ (Lisboa, 1962). 

 

https://bndigital.bn.br/artigos/o-livro-de-horas-dito-de-d-fernando-maravilha-para-ver-e-rezar/
https://bndigital.bn.br/artigos/o-livro-de-horas-dito-de-d-fernando-maravilha-para-ver-e-rezar/
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círculos da Imperatriz D. Isabel de Portugal, mulher de Carlos V. Foi ainda designado para 

cargos importantes (Passavante
262

em 1518; rei de armas 1538) enquanto desenvolvia sua 

atividade de iluminador régio, com seus traços meio aflamengados e meio goticizantes. Ele 

participou nos trabalhos da Leitura Nova 
263

, iluminou a famosa Panorâmica da cidade de 

Lisboa que integra a Crônica de D. Afonso Henriques de Duarte Galvão (c.1520), trabalhou  

no Breviário de D. Leonor, no Livro de Horas de D. Manuel
264 

e em várias outras obras já 

conhecidas. Será seu próprio filho quem irá exaltar suas qualidades de iluminador, no 

manuscrito  De quanto serve a ciência do desenho (1571). 

Dentre os notáveis iluminadores deste período não podemos deixar de mencionar, os 

nomes do teórico português Francisco de Holanda - por ter trabalhado na iluminação de livros 

no Convento de Tomar e no Mosteiro de Belém; o nome de Bento Contreiras, um monge 

carmelita que iluminou alguns livros para sua própria ordem, em Lisboa, no séc. XVI; o de 

Frei Simão de S. José, monge paulista; e o de Manuel da Purificação, cônego secular de S. 

João Evangelista que iluminou, com extrema perfeição, os livros do coro e da armaria, logo 

no início do século XVII
265

. 

A partir da invenção ou mais propriamente da popularização da Imprensa, que foi uma 

marca da renascença europeia em função do aperfeiçoamento dos meios mecânicos para 

execução  da  parte  escrita  do  livro,  bem  como   dos  processos  para  sua  ilustração,          

a iluminura começa a declinar rapidamente, abrindo caminho para a popularização das 

gravuras
266

. 

 
SOBRE FRANCISCO DE HOLANDA ILUMINADOR 

 

Francisco de Holanda (D’Ollanda) nasceu na cidade de Lisboa (Figura 03), em 1517, 

conforme menciona em seu manuscrito Da Pintura Antiga – PA (1549) e faleceu em 

19/07/1584. Filho do importante iluminador régio, desenhista e retratista Antonio d’ Ollanda, 

(c.1480-1557),  oriundo  do  Norte  da  Europa,  que  veio  a  Portugal  c.  1510  e  tornou-se o 

 

262 
Um “Passavante”, ou mais propriamente um passavante de armas, era um oficial. 

263 
Sylvie Deswarte realizou um minucioso estudo iconológico sobre os 43 frontispícios ricamente iluminados  

em 1977. 
264  

Os livros de horas, ligados à afirmação da devoção privada surgem no século XIV, atingindo uma enorme 

difusão no século XV. Estão quase sempre escritos em latim, a sua estrutura corresponde aos várias os momentos 

do culto mariano, contemplando também as devoções privadas dos seus encomendantes. 
265

Raczynski, Les Arts en Portugal; Sousa Viterbo, Iluminadores e Calígrafos Portugueses; idem, 

Livraria Real no Reinado de D. Manuel, in Archivo Historico Portuguez. 
266  

Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Lisboa, Editorial Enciclopédia, Limitada, volume XIII, pp. 

522-525. 
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responsável por incessante produção artística, sob o mecenato do Infante D. Luís e de outros 

membros da corte portuguesa, ainda na primeira metade do século XVI. Antônio instalou-se 

em Évora, numa época em que a cidade se tornou a sede da corte portuguesa e ao mesmo 

tempo um verdadeiro centro de estudos humanistas; foi nesta cidade que ele desenvolveu boa 

parte de sua atividade artística. 

 
 

Figura 07 -  autorretrato de Francisco de Holanda em De Aetatibus Mundi Imagines. 

Madrid, Biblioteca Nacional. 

 

 

Durante sua infância Francisco de Holanda (1517-1584) pôde frequentar a casa do 

Infante D. Fernando, vivendo em um meio altamente versado em história e heráldica. Este 

ambiente dos oficiais das armas, ao qual seu pai pertencia, era um meio simultaneamente 

letrado, artístico, viajado, poliglota e cosmopolita. Apesar de se dizer autodidata, sabemos que 

sua formação artística profissional de base foi a iluminura, atividade que aprendeu junto do 

pai e sobre a qual ele mesmo fala com certo entusiasmo, em um de seus manuscritos (P.A): 

- “[Mas aqui ponho eu a iluminação, em que me criei, obra que com pincel se faz mais 

delicadamente e mais suave e divina; e que é grande parte e mui necessária o começar por 

ela, para a perfeição e paciência e para misclas de todas as cores da pintura...]”. 

E em outros dois trechos esclarece: 

- “[É a iluminação muito casta e espiritual, e muito aprazível aos olhos e convida e comove 

a alma a altas imaginações, e bem conservada dura longo tempo...”]. 

 

-“[...a iluminação de preto e branco sobre pergaminho virgem e toques de oiro moído é 

minha própria arte, e esta é a própria celestial maneira de pintura em este mundo”] 
267

. 

 

267
HOLANDA, Francisco de. Da Pintura Antiga (P.A.) [1549], Lisboa: Livros Horizonte, 1985, capitulo 44. 
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Além do destacado apreço, Francisco evoca os grandes iluminadores de seu tempo  

“seu pai Antonio Dolanda, Dom Julio de Macedônia, mestre Simão de Flandres”, [isto é, 

Simon Bening] e ainda distingue duas maneiras distintas de iluminação: 

- [a iluminação de branco e preto sobre pergaminho virgem e toque de oiro moído], 

destacando que seu pai foi o primeiro a fazê-la com perfeição em Portugal; 

- e a iluminação em cores. 

Todavia, apesar desta sua comprovada apreciação e conhecimento da atividade de 

iluminação, não sabemos com segurança quais foram as obras que Francisco de Holanda 

realizou nesta área e somente através do estudo de sua produção teórica é que tem sido 

possível desvendar datas, encomendantes ou destinos para seus trabalhos. No estudo 

introdutório de Felicidade ALVES, encontramos alguns itens por ele relacionados; embora 

não tenhamos aqui a pretensão de nos debruçar sobre todos os elementos, apresentamos 

apenas por achar importante dar uma certa noção do pequeno conjunto: 

 

1 – Miniaturas do Breviário de D. João III; 

2 - Iluminuras dos livros do Coro do Convento de Tomar; 

3 - Livros do Coro do Mosteiro dos Jerônimos; 

4- “A Ceia do Senhor” do MNBA- RJ; 

5 – Duas miniaturas enviadas a Filipe II (1572): Paixão de Nosso Senhor e 

Ressurreição de Nosso Senhor. 

 

 

SOBRE A ATRIBUIÇÃO DA OBRA DO MNBA A ANTONIO OU FRANCISCO DE 

HOLANDA (?) 

 

 

Nas últimas décadas, vários estudos vêm sendo realizados no sentido de recuperar a 

importância teórica e artística de Francisco de Holanda, seja através da documentação 

remanescente, seja através da revisão e do aprofundamento de antigas publicações elaboradas 

logo nas primeiras décadas do século XX
268 

que buscavam sobretudo retirar o artista do 

completo anonimato. Certamente muitos avanços foram feitos, mas ainda há muito por se 

fazer, a começar, por exemplo, por esta obra que aqui trazemos à discussão: 

268 
Por exemplo a publicação de Reynald dos Santos, 'Les Principaux Manuscripts à peintures conservés en 

Portugal', Bulletin de la Société française de Reproductions de Manuscrits à Pientures, 14 (1930), pp. 23, 25-26, 

30, 32. 
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De acordo com sua ficha catalográfica, recentemente fornecida em visita ao MNBA- 

RJ (10/2016), soubemos que fora atribuída a Antônio de Holanda (c.1450/1500 – 

1550/1570) em 30 de novembro de 1990, “devido aos estudos realizados pelos curadores da 

XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura realizada em Lisboa, em 1983 “e ainda 

que esta iluminura teria pertencido a um dos Livros de Coro do Mosteiro dos Jerônimos em  

Belém, Lisboa. 

“Mandados fazer para o Coro de Belém pelo rei D. Manuel, a execução dos Livros 

de Coro decorreu, pelo menos, entre os anos de 1514 e 1544. Eram em número de 43, como 

refere o inventário realizado pelo Ministério da Justiça, em 1823 (Doc 1) 
269

”. 

Estes livros eram guardados normalmente pelos monges na Livraria do Coro do 

Mosteiro, mas com a extinção da ordem em 1833, os livros foram destruídos pelos alunos da 

Casa Pia que quiseram aproveitar as primeiras páginas, restando apenas as capas de madeira 

chapeadas em bronze, com o brasão de D. Manuel I. Conta-se ainda que um bibliotecário 

teria recortado as iluminuras com o auxílio de uma lamina e as teria vendido no mercado 

livreiro
270

. 

Curiosamente no catálogo publicado em São Paulo sobre o Museu Nacional de Belas 

Artes 
271

, dois anos após a exposição em Lisboa já mencionada (1983), mantivera-se a 

indicação de se tratar de uma obra de Francisco de Holanda, informando corresponder a uma 

fração de uma das folhas do Livro de Coro do Convento de Cristo em Tomar, Portugal. Ou 

seja, trabalhava-se sobre  a mesma ideia seguida  por  ALVES  (1986:  P.87),  considerado 

um dos importantes estudiosos do artista, responsável pela publicação de quase toda a sua 

obra, muito embora se tenha dito pertencer a um livro do Mosteiro dos Jerônimos em Belém 

(Lisboa). 

 

269
PORTUGAL. Mosteiro dos Jerónimos -Jerónimos 4 Séculos de Pintura [catálogo]. Lisboa: M.J., 1992, 2º.   

vol. , p.5. 
270

RIBEIRO GUIMARÃES, J. Summario de vária história; narrativas, lendas, biographias, descripções de 

templos e monumentos, estatísticas, costumes civis, políticos e religiosos, Lisboa, 1873. 
271 

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES, Banco Safra: São Paulo, 1985; P.224-225. 

 

“A CEIA DO SENHOR”, têmpera sobre pergaminho, medindo 24, 5 x 19 cm, sem 

assinatura, transferida da Escola Nacional de Belas Artes (1902-1937) ao museu para  a 

coleção Cunha Porto (MNBA – Rio de Janeiro) em 1937, tendo sido vendida à  escola 

Nacional (Inventário 2212), No. de tombo 2505. Localização: reserva técnica -02 Debret 

(grade 01). 
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E ainda sobre esta questão, recorrendo a publicações mais antigas do MNBA (RJ), por 

exemplo o catálogo intitulado “A pintura Portuguesa nos séculos XIX e XX” – 01/1955, 

encontramos a seguinte informação: 

 

“Salvo o pequeno “gouache” de Francisco de Hollanda (1515-1584) ‘Ceia do  

Senhor’ - (Fig. 48) para a qual chamamos a atenção do visitante, a  coleção  de 

artistas portugueses representados em nossas galerias, pertence à segunda metade do 

século XIX
272

”. 

 
Verifica-se por este catálogo que a obra ocupava a “6ª. SALA – AQUARELAS E 

GOUACHES”, de número 316, com autoria do português “HOLLANDA, FRANCISCO – 

1517-1584”, tratando-se de uma iluminura que certa vez fez parte de um dos livros de coro do 

Mosteiro de Belém (Portugal). 

Especificamente sobre a imagem gostaríamos de recuperar algumas informações 

extraídas da etiqueta da peça do MNBA e que antecedem a revisão de atribuição de 1990: 

“A arte da iluminura foi utilizada, especialmente, na ilustração de antigos livros 

sagrados. Podemos observar nesta obra a letra “O”, capitular, representada por uma 

cercadura de folhagens e flores que emolduram a cena principal: a última ceia de 

Cristo. Esta iluminura pertenceu a um livro do coro do Convento de Cristo em  

Tomar, Portugal. Sua moldura data, provavelmente, do final do século XVIII”. 

A partir da observação da imagem achamos possível estabelecer algumas conexões. 

 

A primeira tem em vista a atribuição inicial (portanto ao Holanda filho). Através dos 

estudos de MOREIRA (1988: pp.619-692)
273 

– embora parcialmente contestados, alguns anos 

mais tarde, por DESWARTE-ROSA (1995: p.419) – observamos uma iluminura sobre 

pergaminho (190 x 19 cm), pertencente a Biblioteca Municipal de Setúbal, dita   “Julgamento 

das Almas”, de autor desconhecido c. 1568, que segundo MOREIRA poderia ter sido 

executada por Francisco de Holanda c. 1568. Verificamos uma possível aproximação entre a 

figura central de Jesus Cristo tanto na iluminura “A Ceia do Senhor” do MNBA, quanto 

naquela do “Julgamento das Almas” (Figuras 04 e 05). 

 

272 
ARTE ESTRANGEIRA NO MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO: 

Rio de Janeiro, 1955; “A pintura Portuguesa nos séculos XIX e XX”, Manuel Constantino (conservador) P.79- 

85. 
273 

MOREIRA Rafael, “Novos dados sobre Francisco de Hollanda”, in “Sintra ”, 1982-83, 1-2, publicada em 

1988, pp. 619-692. 
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Figura 04 - A ceia do Senhor - Desenho Estrangeiro - 2505 (destaque do acervo), têmpera sobre 

pergaminho, 24,5 x 19 cm sem assinatura transferência, 1937, Escola Nacional de Belas Artes. 

 
 

Figura 05 - Biblioteca Municipal de Setúbal, dita “Julgamento das Almas”, autor desconhecido c. 

1568 

A segunda consideração segue no sentido contrário, pensando na revisão da atribuição 

(ao Holanda pai), observando-se que na imagem “Compromisso Iluminado da Misericórdia  

de Lisboa”- do Museu de S. Roque/Santa Casa da Misericórdia - atribuída a Antônio de 
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Holanda, conforme estudo publicado na revista Oceanos “Misericórdias - Cinco séculos, No. 

35, (1998: p.91), apresenta semelhanças significativas quanto às folhagens e flores que 

aparecem nos dois trabalhos (Figura 06). A mudança de atribuição, baseada em estudos 

elaborados por ocasião da XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura realizada em 

Lisboa, em 1983, foi confirmada no catálogo: PORTUGAL. Mosteiro dos Jerónimos - 

Jerónimos 4 Séculos de Pintura [catálogo]. Lisboa: M.J., 1992, 2 vol. Ele recolhe uma vasta 

documentação e indica um impasse pois existem historiadores como Dagoberto Markl que 

acredita que a iluminura tenha pertencido a um dos Livros de Coro do Convento de Cristo em 

Tomar, visto que Antônio de Holanda trabalhara nesta casa entre 1533 e 1537. 

 

Figura 06 - “Compromisso Iluminado da Misericórdia de Lisboa”, Museu de S. Roque/Santa 

Casa da Misericórdia - atribuída a Antônio de Holanda 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste rápido estudo sobre a arte da iluminação soubemos que a obra em questão se 



532 

 

 

 

trata de um recorte de um Antifonário e que o folio deve ter sido destacado de um dos Livros 

de Coro, pertencentes ao Mosteiro dos Jerônimos de Belém ou do Mosteiro de Cristo em 

Tomar (?). Uma avaliação cuidadosa da arquitetura apresentada na “Ceia do Senhor” poderia 

talvez nos dar uma pista sobre sua proveniência, já que os mosteiros apresentam 

características distintas. Como já dissemos, muitos estudos sobre a vida e a obra de Francisco 

de Holanda foram realizados nas últimas décadas e estes certamente nos auxiliaram na 

recuperação de informações sobre as obras e sobre o próprio artista. 

Com alguma certeza podemos afirmar que um estudo de pigmentos da iluminura nos 

daria uma indicação mais exata de sua procedência, além de auxiliar na confirmação da  

autoria e ainda para sinalizar maneiras possíveis e corretas para fazer a restauração da obra, 

visto que se encontra em estado bastante delicado. A notícia de que o pequeno quadro teria 

pertencido a Escola Nacional de Belas Artes (1902-1937) nos faz supor que esta imagem 

poderia ter desempenhado um papel importante, como um possível “modelo” a ser copiado 

pelos alunos da escola, mas ainda não avançamos sobre esta hipótese. 

A partir deste levantamento inicial pudemos compreender que algumas informações 

vêm sendo repetidas, ao longo dos anos, em publicações ou exposições, sem que se tenha o 

cuidado de verificar a existência de documentação primária que possa auxiliar na 

comprovação da autoria deste trabalho, sua datação ou procedência. Um exemplo disto é sua 

atual apresentação na exposição sobre o Sagrado como sendo de Francisco de Holanda e não 

de Antônio de Holanda, conforme indica a ficha catalográfica com data de 1990. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

 

ALVES, Jose da Felicidade, Introdução ao estudo da obra de Francisco de Holanda, Lisboa: 

Livros Horizonte, 1986, p.87. 

 

ARTE ESTRANGEIRA NO MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES, MINISTERIO   DA 

EDUCAÇÃO: Rio de Janeiro, 1955; “A pintura Portuguesa nos séculos XIX e XX”, Manuel 

Constantino (conservador) P.79-85. 

 

HOLANDA, Francisco de. Da Pintura Antiga (P.A.) [1549], Lisboa: Livros Horizonte, 1985, 

capitulo 44. 

 
 

MOREIRA Rafael, “Novos dados sobre Francisco de Hollanda”, in “Sintra ”, 1982-83, 1-2, 



533 

 

 

 

publicada em 1988, pp. 619-692. 

 

MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS -Jerónimos 4 Séculos de Pintura [catálogo]. Lisboa: M.J., 

1992, 2º. vol. , p.5. 

 

OLIVEIRA, Manuel Alves de, Lexicoteca - Moderna Enciclopédia Universal, Lisboa, 

Círculo de Leitores, 1984, volume X, pp. 153-154. 

 

RACZYNSKI,A. “Les Arts en Portugal”; Sousa Viterbo, Iluminadores e Calígrafos Portu- 

gueses; idem, Livraria Real no Reinado de D. Manuel, in Archivo Historico Portuguez. 

Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Lisboa, Editorial Enciclopédia, Limitada, 

volume XIII, pp. 522-525. 

 

RIBEIRO GUIMARÃES, J. Summario de vária história; narrativas, lendas, biographias, 

descripções de templos e monumentos, estatísticas, costumes civis, políticos e religiosos, 

Lisboa, 1873. 

 

SERRÃO Vitor, História da Arte em Portugal – o Renascimento e o Maneirismo (1500- 

1620), Lisboa: Editorial presença, 2001, p.91. 

 

SOUSA VITERBO, Iluminadores e Calígrafos Portugueses, Imprensa da Universidade,  

1916. 

 

 

 

 

 

ENCLAUSURADAS PORTUGUESAS NO MEDIEVO 

 

 

Mayra Rúbia Garcia
232

 

 

Resumo: A vida monástica feminina portuguesa sempre esteve permeada de uma visão do 

senso comum, de que foram subordinadas totalmente ao universo masculino da Igreja 

Católica. Alguns estudos feitos pela historiografia recente, têm diferentemente uma nova 

perspectiva do comportamento das monjas no medievo. Subordinadas, mas não anônimas elas 

desempenharam um papel aquém daquilo que estão acostumadas a serem consideradas. 

                                                      
232

 Doutoranda do Programa de Pós – Graduação em História (PPGH) da Universidade Federal de Goiás, bolsista 

da CAPES. 
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Através de estudos e de uma análise que ainda se encontra em construção sobre a atuação das 

religiosas enclausuradas (principalmente das ordens dominicanas e franciscanas) dos 

principais mosteiros e conventos no medievo português, dar-se-á para perceber alguns 

aspectos inovadores acerca desse universo conventual. A composição, o ambiente intelectual  

e de assistência dessas religiosas apresentam aspectos em comum que as fortalecem enquanto 

influenciadoras de seu contexto. 

 

Palavras-chave: enclausuradas, medievo, Portugal. 

 

 

PANORAMA ECLESIASTICO PORTUGUES 

 

 

Os estudos sobre o clero medieval português, seja ele regular ou secular, têm atraído 

inúmeros investigadores nos últimos anos. Se, por um lado, se têm multiplicado as 

monografias sobre as diferentes casas monásticas, masculinas e femininas, por outro, têm-se 

desenvolvido os estudos centrados nas dioceses portuguesas. Estes últimos receberam, 

recentemente, um decisivo impulso através do projecto de investigação Fasti Ecclesiae 

Portugalie: prosopografia do clero catedralício português (1071-1325), enquanto para 

determinadas ordens ou movimentos religiosos se prefiguram várias dissertações de 

doutoramento. (RÊPAS, 2003) 

É válido que, antes mesmo de entrar diretamente no tratamento de nosso tema, 

relatemos o problema historiográfico da pesquisa sobre o monastério feminino em Portugal. O 

estudo dos processos de sobrevivência e de transformação do movimento feminino canonical 

português, por exemplo, permanece uma área de investigação em aberto. 

Um olhar sobre o panorama religioso monástico português em fins da Idade Média, 

permite-nos perceber alguns traços que serão pontuados no decorrer desta análise. Para tal, 

primeiramente serão trabalhados o próprio contexto no qual eles foram implementados, e a 

posteriore alguns dados numéricos importantes sobre a vida monástica das religiosas neste 

pais. 

O conhecimento do fenômeno monástico respeitante ao universo das cónegas  

regrantes só fragmentariamente se consegue vislumbrar de forma nítida. Em primeiro lugar, 

porque, como vimos e é bem sabido, o monaquismo canonical regrante feminino é bastante 

antigo no processo histórico do cenobitismo ocidental; em segundo lugar, porque, justamente 

no território português, as principais clausuras de cónegas de Santo Agostinho precedem, 

sintomaticamente, na geografia e no espaço, os fenômenos de implantação que respeitam ao 

monaquismo cisterciense, à expansão mendicante e mesmo aos fenómenos de reclusão de 

mulheres que não integrassem nenhuma estrutura institucional. 
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Sobre a religiosidade feminina no período medievo na Europa Central, é bem sabido o 

papel misógeno que a mulher desempenhava na sociedade. Para adentrarmos nesta 

religiosidade medieval é válido que se diga sobre a moral cristã que sempre foi dotada de uma 

repressão sexual. Cristianismo e sexualidade sempre estiveram estigmatizados em tabus 

comportamentais. O traço unificante de todas as “morais cristãs” foi a recusa do prazer. O 

prazer é visto como um mal em si. (VAINFAS, 1986: 81) 

E falo no plural “morais cristãs”, pois sabemos que esta não foi homogênea e muito 

menos imóvel. Podemos apenas falar de uma única problemática que se refere à carne: sua 

renúncia sempre foi a principal máxima do moralismo cristão. E esse ideal foi sendo adaptado 

pela Igreja ao longo dos séculos. 

Segundo Vainfas, sexualidade, casamento e o amor tiveram múltiplos caminhos dentro 

da História. Foram vistos, definidos e conceituados segundo o seu contexto histórico e 

segundo as imposições feitas pela Igreja. Para o cristianismo a virgindade e a continência 

sempre foram valores considerados essenciais para um bom cristão. Essa continência, essa 

renúncia ao sexo garantiria esses princípios (1986: 08). 

A natureza frágil que era considerada inerente à mulher, exigia de toda a sociedade 

uma eterna proteção e uma vigilância constante. (GOBRY, 2004: 40-41). Na vida monástica a 

mulher encontraria esse afastamento das coisas mundanas. A clausura garantia isso. 

Na Idade Média, a vida cristã foi enriquecida pela presença feminina no mundo 

religioso, e os primeiros quinhentos anos do segundo milênio foram ricos da presença 

feminina. O universo misogeno medieval enquadrou a mulher dentro desse quadro. Para as 

religiosas também restringiu seu papel, porém alguns movimentos dentro e fora da Igreja 

demonstram que a mesma exerceu intensa atividade na religiosidade cristã. Esses casos de 

rebeldia podem ser pontuados ao citarmos como exemplo as beguinas e as reclusas. Foi tão 

grande o número de mulheres que passaram a viver como eremitas ou reclusas que o papa 

decidiu colocá-las sob controle eclesiástico, submetendo-as à jurisdição do bispo e à regra 

beneditina ou ago próprio à elas. 

A presença de mulheres peregrinando e pregando por campos e cidades incomodava as 

autoridades eclesiásticas, cujos abusos e mau comportamento eles denunciavam. Essas 

mulheres “santas” e pobres não suportavam o mundo corrompido dos homens da Igreja que 

trocavam o “verdadeiro” Cristo pelo poder e pela riqueza. 

O perfil da religiosidade monástica mendicante portuguesa no seio de um contexto 

conturbado de crise, denota alguns pontos chaves da cristandade desse país. De confessores a 

conselheiros da corte, os franciscanos e dominicanos grassavam de forma numerosa os 
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conventos e mosteiros do baixo medievo português. Eles próprios se viram forçados a 

renovarem seu modo de vida que se encontrava longe do rigor primitivo dessas ordens. 

Exerceram influência tanto no meio cortesão e da realeza como também nas camadas mais 

pobres da população, seja por serem conselheiros seja pelos meios caritativos e de assistência. 

Na Europa Ocidental, quando se deu uma modificação na religiosidade cristã, o dogma 

se manteve, mas as práticas alteraram-se profundamente. As ordens mendicantes, surgidas no 

início do século XIII, batalhavam pela santificação da vida quotidiana, pelo contato com a 

natureza, onde, acreditavam, se manifestaria a presença do Criador, e pela perseverante 

conversão às exigências do Evangelho. 

Percebe-se ainda nos fins do século XII, o desenvolvimento das práticas caritativas, o 

aumento do interesse dos ricos para com os pobres e a fundação, por toda parte, de asilos, 

hospitais, gafarias e estalagens. Para tanto, a vida sob a égide da prática da vita apostolica foi 

o hábito adotado por essa renovada religiosidade admitida pelas ordens mendicantes. O 

exemplo da vida dos primeiros apóstolos serviriam de prática e de imitação de franciscanos e 

dominicanos em Portugal. 

A Igreja, por sua vez, apesar de rejuvenescida, sobretudo por essa atividade apostólica 

das ordens mendicantes, ainda se achava profundamente marcada pelo período do Grande 

Cisma (1378 – 1417) que abalou o prestígio do pontificado medieval. O Cisma dividiu a  

Igreja portuguesa e, em menor extensão, o corpo de fiéis capazes de refletir sobre o assunto e 

fazer opção. Foram numerosas as divisões internas no plano dos bispados. Mas a adesão do 

rei ou do prelado da diocese a um papa ou a outro, não significava a total adesão de todos os 

bispos e/ou altos dignatários daquele mesmo prelado ou comunidade. 

Mas, em Portugal essa conturbação da religiosidade (heresias, heterodoxias ou  

cismas), pouca repercussão causou. Pelo menos, não de forma significativa. Já o surto da 

devoção mariana foi rapidamente acompanhado no Reino, a partir do século XIII e,  

sobretudo, nos séculos XIV e XV. Há que se ligar a esse fato à exaltação da mulher, patente 

na literatura da época, e à influência de ordens religiosas como Cluny, Cister, Franciscana e 

Dominicana (PERNOUD, 1994). As devoções e festas marianas tradicionais conheceram 

maior amplitude e generalização. Podemos, portanto, perceber que, durante a Baixa Idade 

Média, houve um maior culto e mesmo uma maior aceitação às santas que em qualquer outro 

período (MACEDO, 1992) 

Traçado todo esse contexto do medievo português, pontuaremos alguns exemplos de 

casas religiosas: primeiramente as ordens mendicantes dos franciscanos e dominicanos, 

citaremos alguns outros exemplos (principalmente de mosteiros femininos que seguiam a 
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Regra de Santo Agostinho) e especificamente os Mosteiros de Santa Cruz de Coimbra, de 

Lourvão e Arouca. 

 

DOMINICANOS E FRANCISCANOS EM PORTUGAL 

 

 

As duas principais ordens mendicantes da Igreja (franciscanos e dominicanos) foram 

introduzidas em Portugal de forma bem distintas. Os dominicanos não tiveram a mesma 

proporção que os franciscanos e foram introduzidos bem depois. A influencia que os 

dominicanos exerceram ficou mais restrita à um corpo mais elitizado da sociedade. 

A Ordem de São Domingos foi implementada em Portugal com bastante solidez, 

beneficiando-se do processo de institucionalização geral que vivia o Reino e que era usufruído 

por toda a cristandade. Foi a Ordem dos Dominicanos uma das instituições que em Portugal, 

nos séculos XIV e XV, gozavam de maior popularidade e devoção dos monarcas, como já 

mencionado, que a acumulavam de benefícios. Talvez por seu rigor e retidão, somados à sua 

forte influência política, a ordem era particularmente estimada por reis e príncipes. No século 

XV, inúmeras pessoas nobres entravam para os conventos masculinos e femininos 

mendicantes (GOMES, 1998). 

Frei Soeiro Gomes fundou o primeiro convento de dominicanos em Portugal, sob os 

auspícios da Infanta D. Sancha, filha do rei do rei D. Sancho I. Fato curioso a ser lembrado   é 

que a ordem, desde a sua fundação já estabelecera estreita ligação com as mulheres e a 

nobreza, dedicando-lhes o primeiro mosteiro dominicano europeu: uma casa feminina em 

Prouille para as fidalgas da região, organizada pelo próprio São Domingos, o fundador da 

ordem (VILLOSLADA, 1953) 

Os dominicanos foram crescendo em prestígio e haveres. A austeridade de seus 

costumes, a vida ativa, a pobreza e humildade em que viviam formavam contraste com abusos 

ocorridos em outras ordens. Dominicanos e franciscanos viviam ativamente em meio à 

sociedade, em próximo contato com os homens, em um apostolado constante de obras de 

piedade, atividades que não podiam deixar de torna-los venerados. Mas a identificação da 

população com a vida simples dos mendicantes apenas ocorreu na gênese da ordem no país. 

Em 1219, foi fundada em Chelas, junto a Lisboa, a primeira comunidade de 

dominicanas. Outro convento feminino em Santarém ainda no século XIII também é 

mencionado na bibliografia analisada. Já em 1475, dos 223 mosteiros e conventos, existentes 

em Portugal – 177 para homens e 46 para mulheres, apenas 45% eram de mendicantes, mas o 

número desses religiosos superava significativamente o existente nos restantes 55%. 
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(MARQUES, 1986). A dinâmica e o conceito de vida monástica dominicana da época recebia 

grande aceitação. Todas as ordens mendicantes haviam crescido consideravelmente e apesar 

da crise demográfica geral, eram nelas que se encontravam os conventos mais povoados. 

Já os franciscanos foram enviados pela Santa Sé, em 1216 para Portugal. Fundam, por 

essa mesma época, conventos em Coimbra, Guimarães, Alenquer entre outros lugares. A 

ordem dominicana chegou em Portugal em 1218, apenas dois anos após ser reconhecida pelo 

plano pontifico em 1216. Os dominicanos povoam Portugal em fins de 1217, enviados por  

São Domingos de Gusmão para ali estabelecerem o instituto, e já na primavera do ano 

seguinte praticava-se a vida monástica no Reino (SARAIVA, 1950). 

Não existem dados numéricos concretos sobre o clero em Portugal até o século XVI.  

O número de clérigos tanto regulares como seculares não é precisa nas fontes do baixo 

medievo português. Portanto, é difícil afirmar, em números exatos, quantos monges e frades 

habitavam as casas de religião. Para a maioria dos mosteiros e conventos, sobretudo os do 

norte e do centro do reino, a população, em média era de 10 a 15 pessoas; isto não estaria 

longe da realidade numérica que compunha o clero regular. Os conventos e mosteiros 

mendicantes de franciscanos e dominicanos eram os que mais possuíam o maior contingente 

de religiosos: em média de 40 a 50 frades (SARAIVA, 1950). 

Esse maior povoamento dos mosteiros mendicantes em comparação aos outros 

mosteiros, foi praticamente igual em todas as épocas, o que é compreensível, dado o próprio 

caráter mendicante da comunidade, menos preocupada com o patrimônio e com a distribuição 

entre os seus membros. 

O baixo povoamento desses mosteiros mais para o final do medievo está inserido 

dentro do contexto da peste negra e das outras epidemias, onde na segunda metade do século 

XIV e a primeira do XV, atuaram como acelerador de uma crise que já vinha se  

prenunciando. Atingindo igualmente todos os grupos sociais, essas doenças causavam  

também o decréscimo populacional. É de se supor que o numero de regulares, que também 

havia baixado consideravelmente, atingiu seu mínimo em fins do século XIV e início do XV. 

Estatisticamente, o clero não correspondia a muito mais do que 1% de toda a 

população portuguesa. Ao todo, só o clero secular de Portugal, antes da peste negra, possuía 

um mínimo de 4.200 indivíduos. No século XIV, havia 32 mosteiros femininos (19,8 % do 

total existentes). Entre os anos de 1325 e 1495, fundaram-se em Portugal nove conventos 

dominicanos, sendo que apenas um destes era feminino. Entre as ordens mendicantes de 

franciscanos e dominicanos houve relativo crescimento, onde em 1475 fundaram-se 17 (13 

masculinos e 4 femininos) conventos respectivamente desses religiosos (SARAIVA, 1950). 
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Do ponto de vista eclesiástico, Portugal estava dividido em paróquias e estas por sua 

vez, divididas em bispados e arcebispados. Não houve, nos séculos XIV e XV, mudanças no 

número das dioceses, salvo a criação dos bispados ultramarinos. O que ocorreu foi a tendência 

à nacionalização da Igreja portuguesa, sendo que já no século XIV não havia mais nenhuma 

parcela do território nacional que dependesse de qualquer bispado castelhano. 

A paróquia também conhecida como freguesia ou colação era a base da organização 

eclesiástica. O número de paróquias em Portugal era próximo de 2.500, sendo que maior 

concentração estava nas dioceses de Braga e Porto. Cada paróquia possuía, no mínimo um 

sacerdote e as chamadas colegiadas limitavam-se a uma média geral de 5 clérigos, sendo raras 

as que atingiam uma dezena. Sendo assim, a grande zona das colegiadas era o sul do país, 

principalmente o sul urbano que era a região de freguesias maiores ou mais ricas. Lisboa 

contava com 19 colegiadas (MARQUES, 1986). 

Outro fato curioso, no que se refere a essas duas ordens mendicantes (franciscanos e 

dominicanos), é que em meados do século XV houve um aumento do clero regular, 

contabilizado em 38,5% a mais do que no século anterior. Esse acréscimo do número de 

conventos não quer dizer que houve o mesmo aumento no número de religiosos e religiosas. 

Mesmo essas ordens mendicantes, tiveram conventos pouco povoados. Só para se ter uma 

ideia, em 1475, o clero regular não devia exceder a 2000 almas, apesar da proliferação dos 

conventos e a sua maior difusão geográfica. (MARQUES, 1986). 

No que se refere a hierarquia dos mosteiros portugueses, em geral, os mais altos  

cargos da Igreja (arcebispos e bispos) eram escolhidos pelos próprios membros superiores da 

instituição. O mais curioso é que na Baixa Idade Média, poucos desses membros advinham de 

importantes famílias nobres. No clero regular, a situação era a mesma: abades e priores dos 

mosteiros não ostentavam nomes ilustres provindo, quando muito, de uma pequena nobreza 

local, sendo recrutados entre os próprios portugueses. 

Já em relação ao comportamento dessas ordens mendicantes (dominicanos e 

franciscanos), em meados do século XIV, não contavam mais com o mesmo rigor primitivo, 

afastando-se da prática da vita apostolica. Os frades, em parte, não praticavam a vida 

conventual rispidamente, e tinham a liberdade de residir em casas de parentes e amigos e 

alguns até administravam os bens familiares, cedendo à tentação do dinheiro. Porém, as  

freiras dominicanas, ao contrário, continuaram a dar exemplo de pobreza, no jejum, na 

obediência, na virtude e na clausura. 

As religiosas dessa ordem se ocupavam dos atos penitenciais e devocionais por meios 

caritativos, sacrificando-se e orando pelos bons resultados apostólicos dos irmãos. Elas não 
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tinham, ou pouco tinham contato com o mundo. Portanto, não se corromperam, continuaram 

com o desprendimento de toda propriedade de bens materiais, persistiram no estudo e no 

trabalho manual, na vida humilde e simplicidade, na contemplação das coisas divinas, na 

oração litúrgica e no convívio fraterno. Tudo isso caracterizava o estatuto da gênese da ordem 

dominicana. (SARAIVA, 1950) 

Até mesmo antes da Peste Negra de 1348, que se alastrou pelo país, a lassidão 

disciplinar invadira as comunidades dominicanas e franciscanas em Portugal. Era uma crise 

deplorável, devido a causas gerais e complexas. A reação a esse estado de coisas deu-se pelos 

fins do século XIV, surgindo com a proposta da volta e restauração da observância antiga. 

Ao declinar do mesmo século, todavia, começou uma sã reação contra a decadência da 

austeridade inicial e a vida descansada, solta e livre. Quem introduziu essa reforma em 

Portugal foi frei Vicente, de Lisboa, religioso, aliás, que foi confessor de D. João I (da 

dinastia de Avis). Ele empreendeu a reforma dos observantes da ordem dominicana 

portuguesa em 1490, e para isso obteve do Rei uma quinta para instalar o convento de 

Benfica.  Em  1492,  conseguia  que  as  religiosas  recolhidas  no  convento  do  Salvador, em 

Lisboa, que então se fundava, se dispusessem a aceitar completamente a regra primitiva, 

servindo de estímulo para outras casas (SARAIVA, 1950). 

A reforma trouxe uma ordem mendicante renovada, que enfrentou a transição entre os 

tempos medievais e os tempos modernos, e que se propagou à medida que outros conventos 

iam abraçando a observância primitiva, sendo que por volta de 1475, havia mais conventos 

reformados do que não reformados (HINNEBUSH, 1982). 

O movimento de reforma foi bem sucedido, embora não completamente. Renovou 

conventos em número suficiente para preparar o terreno para o renascimento da vida desses 

mendicantes durante o século XIV e preparar essas duas ordens para entrar nos quinhentos 

com novo vigor e força. Produziu pregadores, humanistas, escritores, frades e monjas que 

foram canonizados e beatificados ou deixaram como legado grandes obras. 

 

MOSTEIROS FEMININOS PORTUGUESES 

 

 

Mas afinal, como era realizada a vida de uma enclausurada no medievo português? 

Conhece-se timidamente alguma doutrina e normativa acerca das sorores no seio da vida 

claustral, porém são informações relevantes para identificar algumas dessas práticas que 

seriam minimamente observadas entre as cónegas regrantes. 

A tradição canonical, impunha que a mulher religiosa professasse nas mãos do prior e 
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dedicasse à sua vida ao sagrado, levando uma “sancte vitae”, devendo ocupar-se com 

trabalhos úteis, seja no claustro, seja na assistência no hospital, dedicando-se sempre a labores 

honestos e adequados, como o tecer e o fiar, tidos por mais decentes para religiosas e donas. 

As religiosas ficam proibidas de andarem pelas ruas e praças a não ser para se dirigirem à 

missa e aos ofícios, observando sempre um estrito silêncio. Interditava-se a entrada, nas suas 

casas, dos cónegos, a não ser àqueles que fossem celebrar os ofícios.  Nunca tais religiosas 

poderiam abandonar o claustro ou sair da cidade sem licença do prelado. 

Os hábitos das religiosas, manto e sobrepele, deveriam ser brancos e os véus brancos 

ou negros, de linho, a receberem (bentos) no momento da profissão dos votos, das mãos do 

prelado. A comunidade das religiosas deveria estar provida de tudo o necessário, no vestir e  

no alimento, proibindo-se a admissão de noviças ainda na juventude e determinando-se a 

obrigação da comunhão dominicana. 

A maioria das mulheres com votos formulados, na ordem dominicana, no entanto, 

manteria  uma  vida  religiosa  razoavelmente  secularizada.  É  possível,  contudo,  que    este 

figurino, perceptível ainda ao longo de todo o século XIII, tenha sofrido uma evolução, no fim 

da Idade Média, para se passar a valorizar mais a clausura restrita e observante e o abandono 

das experiências demasiado autónomas, fora do claustro, que nem sempre foram bem 

sucedidas. 

Seriam mais recolhidas, vivendo na órbita dos claustros masculinos, mantendo o 

usufruto dos bens patrimoniais e temporais de que dispunham, bem como as suas clientelas e 

criadagem. No mosteiro de Santa Ana de Coimbra, por exemplo, em 1410, a prioresa tinha 

aposentos próprios, no mosteiro. Nesta época esse mosteiro entrava-se na condição de auto- 

sustentação. As cónegas professavam mediante garantias de legarem o patrimônio que 

possuíam, ou a que tinham direito, ao claustro a que se acolhiam. 

Sempre houve durante todas as dinastias portuguesas, a constante e significativa 

participação de princesas e rainhas em conceder benefícios à casas religiosas, onde  

mandavam inclusive a construção de seus próprios túmulos dentro delas, devido à sua 

religiosidade e também por serem considerados lugares sagrados. 

Portanto, há essa constante financeira no monastério feminino português, ou seja, um 

assistencialismo que advinha tanto de cunho régio como de senhorios laicos. Porém faltam 

ainda uma análise historiografia de cunho estatístico que identifique de forma clara os 

mosteiros femininos portugueses. 

Quais os reis ou dinastias que mais incentivaram os mosteiros? Quem ou quais 
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dinastias mais financiaram os mosteiros femininos portugueses? Isso teve algum tipo de 

motivação específica e/ou fez parte do contexto em questão? Questões em aberto que ainda 

não foram solucionadas pela historiografia portuguesa. 

Assim como na evolução do monaquismo feminino, há lacunas deixadas pela falta de 

estudos na área. Até ao século XIII, são enunciados apenas os mosteiros femininos de São 

João das Donas, Santa Maria de Chelas, S. Miguel das Donas, Santa Ana da Ponte e Nossa 

Senhora da Conceição de Abrantes. (MARQUES, 1986: 26) 

Mesmo sendo difícil destrinçar as sórores (religiosas) que, num e noutro obituário, 

surgem com o mesmo nome e seriam a mesma pessoa, ainda assim, os valores detectados 

demonstram a maior relevância, no universo religioso das cónegas regrantes de Santo 

Agostinho, das comunidades de S. João das Donas (80 sorores), de S. Miguel  ou de S.  

Vicente de Fora (120 sorores) e de Santa Ana de Coimbra (50 sorores). 

Já o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, foi estudado a pormenore, durante os séculos 

XIII a XV estabelecendo as relações dos reis de Portugal (da Coroa propriamente dita), dos 

poderes laicos particulares e dos concelhos com o mesmo. (GOMES, 1998). 

Houve ainda um grande desenvolvimento da escola claustral, o que fez com que, nos 

século XII e XIII, Santa Cruz se tornasse um dos principais centros de produção de 

manuscritos do reino de Portugal. O mosteiro também passou, logo no início de sua  

existência, a possuir além do cartório (onde se guardavam os cartulários e documentos), uma 

notável biblioteca, com vários livros raros, produzidos no próprio mosteiro ou adquiridos em 

outros reinos ou recebidos por doações. Isto comprova os vínculos institucionais, comerciais e 

culturais que Santa Cruz de Coimbra mantinha com outros centros religiosos espalhados por 

várias partes da Europa. 

Podemos perceber através dos vários exemplos mencionados que os mosteiros 

portugueses não só apenas se constituíam de centros religiosos como também foram 

importantes centros culturais e comerciais. O mosteiro de Jesus de Aveiro, que teve como 

principal moradora a Princesa Infanta Santa Joana (filha do rei D. Afonso V, o Africano, da 

dinastia de Avis) não fugia à essa regra, sendo um dos principais exemplos. 

Desde o início, o assistencialismo aos necessitados foi uma atividade apostólica que as 

cônegas dos mosteiros praticaram enfaticamente. Havia junto de Santa Cruz um hospital, 

fundado no século XII, que funcionava como asilo de pobres, hospício e local para curar 

doentes através de práticas médicas. Jurisdicionalmente, o Mosteiro possuía direitos 

eclesiásticos sobre uma extensa rede de paróquias, que englobava o bispado de Coimbra, o de 

Viseu, o de Lamego, Guarda, Évora, Lisboa e o priorado de Leiria. 
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Podemos ainda constatar que diversos monarcas portugueses, assim que assumiam a 

coroa logo renovavam os privilégios e benefícios concedidos por reis anteriores. Desta 

maneira agiram Dom Dinis, Dom Afonso IV, Dom Pedro I, Dom João I, Dom Duarte e Dom 

Afonso V. Por vezes, os reis também concederam novos privilégios e isenções, além de 

guardarem o Mosteiro de Santa Cruz e seus homens sob a proteção real. (GOMES, 1998) 

Outros exemplos de estudos sobre o panorama monástico português se dá sobre os 

mosteiros de Lorvão e Arouca, sendo que sua passagem para a Ordem de Cister encontram-se, 

hoje, suficientemente estudadas. Como por exemplo, o trabalho da professora Maria Helena 

da Cruz Coelho (O mosteiro de Arouca do século X ao século XIII). Essa produção 

historiográfica acerca das relações e interesses mútuos entre nobres e a vida monástica é 

chamado por Miguel Rêpas de “fecundação nobiliárquica do mosteiro” (RÊPAS, 2003: 76). 

Em Portugal, como se sabe, as primeiras abadias femininas cistercienses surgiram no 

primeiro quartel do século XIII, todas por iniciativa das filhas de D. Sancho I: Teresa, Sancha 

e Mafalda. 

O mosteiro de Arouca foi fundado em data inexata, mas anterior a 925 e em fins do 

século XIII e era um dos mosteiros femininos mais influentes e privilegiados do Reino 

Português. D. Mafalda (filha de D. Sancho I), foi a responsável pela mudança da regra 

beneditina (de hábito negro) para a regra cisterciense (de hábito branco). Ela ingressa no 

mosteiro em 1217 e com isso traz para o mesmo, grandes mercês e benefícios que deixam 

Arouca no mesmo patamar do mosteiro de Lorvão. Segundo Rêpas, justamente por isso é que 

se tem uma extensa documentação sobre este mosteiro (2003). 

É igualmente relevante o fato destas rainhas, para além de terem exercido uma ação 

fundadora ou reformadora, terem também acolhido essas mulheres nas suas casas monásticas, 

ainda que sem nunca professarem, mantendo-se, desta forma, numa posição muito próxima 

das religiosas, e mais ainda, seguramente, das suas abadessas. Isso garantia-lhes o estatuto de 

honra da família, tão prezado e rigoroso à época medieval. Pois muitas vezes, faltava às 

famílias (mesmo as mais nobres), o dote para tantas filhas ao casamento. 

Todas elas se assumiram como patronas, benfeitoras e protetoras das casas monásticas 

que fundaram (ou reformaram). Não seria crível que se tivessem colocado numa posição de 

submissão a uma abadessa e às regras da convivência monástica e o estado laico era 

precisamente aquele que lhes permitia uma maior liberdade no desempenho das funções 

administrativas dessas mulheres acerca de seus patrimônios. 

Ao trocarem o luxo cortesão e o conforto do meio aristocrático para outra condição, que 
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lhes poderia proporcionar uma vida de devoção, humildade e caridade, tornaram-se exemplos 

para muitas mulheres da aristocracia portuguesa que seguiram os seus passos. Em 

consequência, o prestígio das casas religiosas a que estavam ligadas – Lorvão e Arouca – 

ascendeu rapidamente, justificando a preferência que a mais alta nobreza do reino por elas 

demonstrou durante todo o século XIII e grande parte do século XIV. Nesta perspectiva, o 

prestígio da instituição reflete-se diretamente na figura da abadessa e o cargo em questão 

passa a representar mais que as funções religiosas ou administrativas que lhe estão 

relacionadas. 

A abadessa era a autoridade máxima dentro do mosteiro, e era eleita por acordo da 

comunidade religiosa. Para tal, o convento reunia -se em cabido (assembleia de uma 

congregação religiosa), onde se procedia à escolha da nova superiora. Esta escolha não   tinha 

de se restringir às religiosas da casa em questão, mas podia recair numa monja de qualquer 

mosteiro da Ordem de Cister. Depois de eleita, devia ser apresentada, confirmada e 

consagrada pelas autoridades eclesiásticas competentes. O mosteiro era na verdade, uma 

extensão da hierarquia medieval, onde a própria escolha da abadessa significava acordos 

alheios ao próprio mosteiro. 

Por vias de regra geral, a abadessa mantinha-se à frente do mosteiro durante toda a vida. 

Contudo, nada a impedia de pedir para ser dispensada do cargo, se assim o entendesse, o que 

lhe podia ser consentido quando existissem motivos reais e absolutamente incontestáveis. E 

não só a abadessa tinha essa mobilidade de circulação, como qualquer monja que poderia 

livremente administrar o patrimônio próprio e de suas famílias caso fosse necessário. 

O que não significa que se não encontre todo o tipo de nobreza dentro dos mosteiros, 

dado que as comunidades refletiam, igualmente, um padrão de recrutamento regional – 

respondendo aos anseios religiosos da nobreza da região em que estavam implantados – e 

estavam abertas a uma nobreza menos ilustre, que entrava na clientela dos elementos das 

grandes famílias dominantes. 

Verifica-se uma dependência mútua entre a entrada de filhas da nobreza nos mosteiros 

causando benefícios tanto para suas famílias como para o próprio mosteiro. Criavam-se 

relações de interesses mútuos. As relações medievais eram estendidas aos mosteiros e 

privilégios eram dados as filhas mais influentes da nobreza. “...ligava-o de forma sentimental 

e patrimonial a este cenóbio.“ (RÊPAS, 2003: 82). Havia a transposição da vida social para a 

vida hierárquica dos mosteiros. As “vocações forçadas” para as senhoras que não conseguiam 

se enquadrar nos acordos matrimoniais e tentavam se ascender socialmente nos altos cargos 

dentro da hierarquia religiosa ocupando lugar de abadessas. As monjas sabiam aproveitar dos 
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privilégios de serem filhas da nobreza em prol de suas comunidades. 

Assim, entrar para vida claustral as filhas da nobreza não se desvinculavam totalmente 

da vida secular (como já mencionado), administrando inclusive o patrimônio de suas famílias. 

Podemos pontuar os elementos que se transfiguram na transposição da vida cotidiana 

medieval para dentro dos muros do Mosteiro Cisterciense de Arouca: administração do 

patrimônio individual para o da comunidade e o poder e autonomia que essas mulheres 

tinham sobre os mesmos; hierarquia de poder por meio da administração na escolha das 

abadessas do mosteiro, bem como dos outros cargos de importância; as relações de 

clientelismo  (relações  de  poder)  estabelecidas  entre  a  comunidade  externa  e  interna   ao 

mosteiro (RÊPAS, 2003: 81). 

Enfim neste estudo propusemo-nos avaliar o fenómeno histórico do monaquismo 

feminino português, nos tempos medievais, privilegiando alguns dos casos abordados pela 

historiografia. Suas lacunas devido ao desinteresse e principalmente pela escassez de fontes 

ainda deverão ser preenchidas, e todas as demais clausuras femininas que ainda faltam serem 

analisadas pelos historiadores portugueses ou não. 
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A VIDA REENCONTRADA DE FRANCISCO DE ASSIS 

 

 

Miriam Lourdes Impellizieri Silva 
233

 

 
 

Resumo: Em janeiro de 2015, a comunidade franciscana e os franciscanistas vibraram com o 

anúncio da descoberta, feita por Jacques Dalarun, de um manuscrito franciscano do século 

XIII, contendo uma nova “Vida” de São Francisco, cuja autoria foi imediatamente atribuída a 

Tomas de Celano. Poucos meses depois, saía a primeira edição do texto latino em versão 

francesa, pelas Sources franciscaines , e agora, temos o anúncio da primeira edição em 

italiano pela Biblioteca Francescana. Tratar-se-ia de uma “Vida” do santo assisense, escrita 

para os frades durante a década de 1230-1240, ainda no generalato de Frei Elias, a pedido 

deste último, confirmando uma tese de Dalarun, de 2007, acerca da existência de um texto 

intermediário, então perdido, entre as Vidas 1 e 2, ambas de autoria de Tomas de Celano. 

Além de uma atualização da Vita prima, que seria seu modelo, a Vida encontrada apresenta  

33 novos milagres póstumos, e vários episódios inéditos que não constam das outras legendas 

do santo. Entre estes, os mais interessantes dizem respeito à pobreza e a relação de Francisco 

com este última, questão que iremos desenvolver nesta comunicação. 

 

Palavras-chave: Franciscanismo Primitivo – Santidade Medieval - Pobreza – Legenda 

Franciscana. 

 

 

Em 2007, Jacques Dalarun publicou uma obra em que descrevia a descoberta, em 
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 Prof. Assistente de História Antiga e Medieval, UERJ. 



547 

 

 

 

códices provenientes de Terni, Nápolis, Roma e Siena, de partes de uma vida inédita de São 

Francisco (contendo o relato dos seus últimos dois anos - Estigmas, morte, canonização e 

translado) que, na ocasião, denominou de Legenda Umbra. O autor da Legenda seria, de 

acordo com o estudo do conteúdo e do estilo dos fragmentos encontrados, Tomas de Celano  

(o primeiro biógrafo do santo) e a obra em questão seria intermediária entre a escritura da 

Vida 1 (c. 1228) e a Vida 2 (c. 1246) daquele autor. Ao mesmo tempo, Dalarun se  

questionava acerca da data de composição, suas fontes e de como situar o texto na  genealogia 

das outras Vidas de Francisco. Seu objetivo principal seria encontrar mais uma peça, talvez a 

definitiva, do quebra-cabeça sem solução em que se havia transformado a “Questão 

Franciscana” depois de mais de um século. 

Desde então, encontrar a Legenda completa, ou mais partes dela tornou-se quase uma 

obsessão para o famoso e conceituado medievalista e franciscanista francês. Até que, bafejado 

pela sorte (como ele mesmo disse), em setembro de 2014, recebeu um telegrama de um seu 

colega americano que, sabedor de sua busca, informou-lhe ter visto em um site de  

manuscritos medievais a serem leiloados em Nova York, um códice descrito como 

“franciscano”
234 

pelos vendedores (de 8 por 12 cm, datado do século XIII, proveniente da 

Itália central, pertencente a uma coleção particular), que talvez lhe interessasse por conter, 

entre outros textos medievais, uma “vida” de S. Francisco. Imediatamente, Dalarun buscou 

mais informações junto à casa de leilões, solicitando a disponibilização online de alguns  

fólios da “vida”, no que foi atendido. 

Foi quando constatou, apenas pela leitura do prólogo, que estava diante da “sua” 

Legenda Umbra ou então de uma outra Legenda franciscana até então desconhecida. A  

alegria louca pela descoberta logo se transformou em tristeza ao pensar que o manuscrito 

poderia ser vendido a um rico colecionador particular, o que impediria seu acesso aos 

estudiosos, entre os quais estava incluído. 

Imediatamente, entrou em contato com a diretora do setor de manuscritos da 

Biblioteca Nacional de França (Isabelle Le Masne de Chermont), contando da “sua” 

descoberta e da importância do texto inédito para os estudos franciscanos. Depois de alguns 

meses de negociação secreta, o manuscrito foi comprado pela BnF por 60 mil Euro,  

recebendo a classificação de Manuscrito NAL 3245
235

. 

                                                      
234

 O manuscrito foi classificado como “franciscano” pelo seu conteúdo (contém diversos textos relativos à Ordem 

dos Menores), e pela sua aparência externa (pergaminho de baixa qualidade, encadernação pífia, dimensões 

reduzidas – 8 X 12 cm - um verdadeiro “livro de bolso”,  texto corrido, sem ilustrações (iluminuras  ou mesmo 

miniaturas), uso de tinta preta com os títulos em vermelho. Em resumo, um manuscrito pobre e certamente bastante 

manuseado pelo seu possuidor. 
235

 O manuscrito pode ser acessado no seguinte endereço: 
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Finalmente, em 16 de janeiro de 2015 foi oficialmente apresentada ao mundo 

acadêmico, na Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, a “Vie retrouvée de François d’ 

Assise”
236 

e, em 24 de janeiro do mesmo ano, a notícia foi dada ao mundo pelo jornal Le 

Monde, causando enorme rebuliço entre medievalistas, franciscanistas ou não, a ponto de 

Andre Vauchez reputar a descoberta como a maior e a mais importante do século e despertar certa 

inveja de um François Dolbeau
237

. 

Na ocasião, foi criado um grupo de estudos, formado por oito especialistas, entre eles, 

Jacques Dalarun, com o objetivo de, no biênio 2015-2017, estudar o códice franciscano, 

integralmente. Os trabalhos se dividiram em três vertentes. A primeira, a de realizar a análise 

interna (identificar os seus diversos textos; transcrever os inéditos ou de interesse particular e 

no caso dos textos já citados por outros testemunhos, situá-los o mais perto possível na 

tradição). A segunda, buscar compreender a constituição material da recolha de textos, a 

partir do cruzamento de cinco critérios: encadernação, cadernos, diagramação, manuseadores 

(copistas, revisores, leitores), textos escolhidos. Tudo isto de forma a compreender em que 

lugar, por qual tipo de equipe, em quanto tempo e em que ordem os cadernos foram copiados 

e unidos. Por fim, tentar contextualizar o manuscrito, para compreender a paisagem  

intelectual e o momento histórico em que estava inserido, identificar os lugares em que os 

textos puderam ser coletados e o uso histórico que possa ter tido, assim como tentar 

reconstituir  os  lugares  de  conservação  até  o  momento  da  sua  aquisição  pela   biblioteca 

francesa (DALARUN, 2015
c
) . Programa ambicioso, sem dúvida. 

Em março deste ano, o grupo apresentou seu primeiro relatório parcial sobre o estado 

dos trabalhos. Os textos foram repartidos em nove grupos, de acordo com a ordem de 

apresentação nos cadernos, a seguir foram identificados, e conforme o caso, transcritos, 

editados ou classificados de acordo com a tradição. 

Entre eles, além da Vida de S. Francisco (f. 69r-84v), encontra-se o texto da Regra de 

1223 dos Frades Menores (f.40r-v), as Admoestações de S. Francisco (f. 41r-43r)
238

, uma 

seleção de sermões de S. Antônio (f. 16r-18v)
239

, Evangelho de Mateus (sem título), além de 

florilégios, comentários de textos bíblicos, sermões variados de autores antigos e medievais , 

tais como, Santo Agostinho, São Jerônimo, Beda o Venerável, Alcuíno, Pseudo-Metódio, São 

Bernardo de Claraval, Tomas Cisterciense, Ricardo de Saint-Vitor, e outros.  Segundo  

                                                                                                                                                                          
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10516082m.r=NAL%203245%20NAL%203245 
236

 Título dado por Dalarun. 
237

 F. Dolbeau é um grande especialista em Santo Agostinho. Em 1990, ele descobriu uma recolha com 31 sermões 

inéditos do santo, que foram denominados de “sermões de Dolbeau”. 
238

 Agora, o texto mais antigo conhecido. 
239

 Também, a partir de agora, a versão mais antiga conhecida. 
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palavras de Dalarun, o códice pode ser considerado uma “minibiblioteca monástica 

ambulante” (Ibidem). 

Sem perda de tempo, Dalarun tem se debruçado sobre o manuscrito, sendo o 

responsável pela edição crítica latina da “Vida de Francisco”, publicada na Analecta 

Bollandiana, 133,1, 2015, com o título Vita beati patris nostri Francisci (Vita brevior), e  pela 

tradução para o francês (Éditions Franciscaines) já com duas edições. Também  de 2015, 

temos a edição italiana – La Vita Ritrovata del beatíssimo Francesco, Edizioni Biblioteca 

Francescana, sendo anunciada para breve a tradução inglesa. Assim, rapidamente, o texto da 

nova Legenda torna-se conhecido em suas versões nas principais línguas modernas. 

Mas,  afinal,  o  que  continha  o  prólogo  lido  por  Dalarun  que  o  fez   tão       feliz? 

Transcrevemos, aqui, na língua original do manuscrito, o latim: 

 

 
Incip epistola super vita beati Francisci. 

Venerabili et reverendo patri fatri Helieminorum fratrum generali ministro. 

Glorosissimi patris nostri Francisci vitam qual domino para Gregorio 

iubente, sed et pater e docente... 

 

Para, a seguir, apresentarmos, o trecho completo: 

 
 

Inicia aqui a Carta sobre a Vida do Beato Francisco. Ao venerável e 

reverendo padre frei Elias, ministro geral dos Frades Menores. A vida 

do gloriosíssimo pai nosso Francisco que, por ordem do senhor papa 

Gregório, mas instruído por ti, pai, há certo tempo compus, em uma 

obra mais completa, devido àqueles que alegam como motivo, talvez 

com razão, o grande número de palavras, por tua ordem agora 

sintetizei  em  um  opúsculo  mais  breve  e  procurei  escrever  em um 

discurso sucinto ao menos as coisas essenciais e algumas coisas úteis, 

omitindo as demais ...”. (Vita Brevior
240

, 1) (tradução nossa) 

 
Várias das suas hipóteses pareciam enfim confirmadas. A primeira e mais importante é 

que a sua “Legenda Umbra” existia. Seguindo a ordem do texto, descobre-se quem 

encomendou a obra (Frei Elias), a época de sua redação (durante o generalato do mesmo, 

1232-1239), quem a escreveu (o autor da Vida encomendada pelo papa Gregório anos antes, 

isto é, Tomas de Celano, confirmando a hipótese de Dalarun), a razão da encomenda 

(reclamações acerca do tamanho do texto da Vida 1) e o público a que se destinava a leitura 

(os frades franciscanos). 

                                                      
240

 Vita Brevior é como a Legenda encontrada tem sido mencionada por estudiosos da França e da Itália, e como 

passaremos a chamar a Vie retrouvée em nosso trabalho. Os textos citados a partir daí, todos retirados da edição 

francesa foram traduzidos por nós. 
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Diante da Vida 1, com seus 151 trechos, a Vita Brevior possui 74, um pouco menos da 

metade, divididos em duas partes principais: a Vida e os Milagres pós-morte, cada uma delas, 

por sua vez, subdivididas por títulos que condensam e unem os argumentos  mais diversos,  

em  ordem  um  pouco  diversa  de  sua  apresentação  na  Vida  1.  O  conteúdo  é  

claramente inspirado na Vida 1, do qual não se afasta, até mesmo por se tratar, no geral, de 

um seu resumo. 

Mas, ao resumir, o que teria levado Tomas de Celano a privilegiar alguns fatos em 

detrimento de outros? Apenas para agradar aos frades menores, sem muito tempo para leitura 

e reflexão do que liam? Interessante a observar é que na sequência do prólogo citado mais 

atrás, ele permite a frei Elias retirar da obra o que considerasse “obstáculo” e a manter o que 

fosse “útil”. Assim, podemos nos perguntar se o texto encontrado apresenta-se na íntegra, 

conforme o engendrou seu autor, ou foi modificado pelo comitente. Como também  

refletirmos acerca do real significado e alcance, no contexto da época, das expressões 

obstáculo e útil, usadas por Tomas de Celano. 

A cisão da Ordem dos Menores, iniciada na década de 1220, ainda com Francisco  

vivo, não parava de aumentar, estimulada pelo conflito entre os partidários da forma de vida 

primitiva – a fraternidade pauperística – e os afeitos a clericalização da Ordem e a suavização 

da pobreza franciscana, percebida como conceito a ser pensado e refletido e não mais 

vivenciado pela nova geração de frades. O próprio frei Elias
241

, apesar de ser franciscano da 

primeira geração e ter gozado da estima estreita de Francisco,    era frequentemente censurado 

pelo grupo “pauperístico” por algumas de suas decisões que afastavam a Ordem do ideal da 

pobreza e da simplicidade, entre as quais, a construção da Basílica do santo em Assis, que, 

pela sua imponência, não refletia o que Francisco verdadeiramente fora e vivera. 

Os problemas da Ordem se acumulavam. Divisão interna, choques com o Papado 

(Gregório IX), conflitos com as autoridades eclesiásticas e laicas nos locais para onde a  

Ordem se expandira. Tudo isto talvez nos ajude a entender o porquê da necessidade da 

composição de uma nova Vida de Francisco voltada para o interior, de forma a ajudar a 

cimentar uma união entre os frades, diante do exemplo dado pelo fundador, morto havia tão 

pouco tempo – apenas uma década – mas já tão distante e desconhecido para alguns deles. 

Da leitura, mesmo superficial que fizemos – é um texto que precisará ser 

                                                      
241

 Frei Elias durante séculos foi considerado persona non grata da História Franciscana, por ter-se aliado a 

Frederico II, e por isto mesmo, sido excomungado por Gregório IX, em 1240. Apesar disto, era muito benquisto 

pela comunidade de São Damião, onde viviam Clara e suas companheiras, e tido amigos fiéis na própria Ordem dos 

Menores que, depois da morte de Frederico II e de Gregório IX tentaram reconciliá-lo com a Igreja. Em 2013, 

aniversário de 750 anos da sua morte, ocorreram vários eventos que buscaram, entre outras coisas, fazer uma 

revisão historiográfica acerca de sua imagem e atitudes frente ao Franciscanismo das origens. 
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minuciosamente estudado – percebemos alguns elementos que poderiam ser considerados 

como chaves para a sua compreensão e análise. Faremos breves considerações sobre cada um 

deles, até porque nosso tempo é limitado. 

O primeiro é o papel de destaque dado a frei Elias na narrativa da vida de Francisco. 

Não apenas Tomas de Celano tem verdadeiramente por ele um afeto filial, como 

frequentemente o cobre de elogios. Frei Elias não só é o Ministro-geral, mas aquele a quem 

Francisco confiou a herança da sua obra e da sua memória. É também aquele que recebeu a 

benção do santo no leito de morte e o único que pode tocar na chaga do costado do santo pai, 

depois da estigmatização. Há uma exaltação de Frei Elias, como para calar as vozes que lhe 

eram discordantes, em nome da obediência, mostrando que ele teria sido o “filho” predileto  

do santo pai que, ainda em vida, o havia escolhido para desempenhar junto a si o papel de  

mãe e o de pai frente aos demais frades. 

O segundo é a forma como o próprio Francisco é apresentado no texto. Existe um 

Francisco mundano e um outro Francisco de depois da conversão, isto é ponto pacífico. Mas o 

Francisco santo não surgiu como de um passe de mágica, da noite para o dia, depois da sua 

conversão, processo que se estendeu por alguns anos. Francisco continuava a ser um homem 

em busca da sua salvação e da dos demais homens, amigo fiel do Cristo, a quem procurava 

servir, seguindo os passos. Era profundamente humano em suas angústias, suas dúvidas, seus 

questionamentos acerca de si e do caminho a ser trilhado em uma busca permanente pela 

perfeição evangélica. Lutava incessantemente contra desejos e tentações que estavam não 

fora, mas dentro de si. Francisco sempre se viu como um penitente
242

, alguém que precisava 

constantemente ser advertido contra os erros, defeitos dos quais se julgava possuidor. 

Tocantemente humano em sua proximidade, Francisco era um modelo a ser seguido e imitado 

por todos, principalmente por seus frades
243

. 

Outro ponto importante da obra é sentimento de fraternidade que transborda de 

Francisco para os outros seres, humanos, animais, inanimados, a quem chamava de irmãos 

indistintamente, porque criaturas de Deus. “Todas as criaturas, enfim, chamava com o nome 

de irmão reconhecendo o único princípio comum” (Vita Brevior, 65) 

Assim, como bem atentou Dalarun, em uma das várias entrevistas que deu, para 

                                                      
242

 V. Testamento do santo, que se inicia com as palavras: “Foi assim que o Senhor concedeu a mim, Frei 

Francisco, começar a fazer penitência...” (SÃO FRANCISCO DE ASSIS, Testamento. In: Fontes Franciscanas  e 

Clarianas. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 188). 
243

 As hagiografias posteriores de Francisco, principalmente a Legenda Maior e a Legenda Menor de São 

Boaventura apresentarão o santo cada vez mais identificado com o Cristo, tornando-o verdadeiramente um alter 

Christus. Se por um lado, um santo cada vez mais exaltado e cultuado, por outro, cada vez menos passível de ser 

seguido pelo homem comum. 
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divulgar sua descoberta, Francisco não era um amante da natureza pura e simplesmente, um 

panteísta  como  querem  alguns.    E  Tomas  de  Celano  percebeu  e  mudou  sua  forma   de 

apresentar a relação de Francisco com os outros seres entre a Vida 1 e a redação da Vita 

Brevior e a sua própria percepção de como Francisco a sentia e vivenciava. 

 

E se aprofunda o tema da fraternidade com a inteira criação. 

No início, Tomas falava disto como de algo admirável, estranho, que  

causava estupor, mas substancialmente estranho a sua experiência. Bem 

escrito, mas distante. Ao reescrever, ao contrário, reflete sobre o fato de que 

a fraternidade com a criação diz respeito também aos seres privados de 

razão, não só os seres humanos; é um discurso anti-identitário. Somos 

diferentes, mas irmãos, porque todos descendemos da paternidade do 

Criador. Por isto não estou de acordo quando ouço dizer “Francisco amava a 

natureza”: é um conceito pagão. Francisco amava os seus irmãos homens e 

animais porque filhos de um mesmo Criador” (DALARUN, 2015)
244

. 

 
Esta percepção parte do próprio Cântico das Criaturas, onde Francisco canta e louva o 

Deus através da fraternidade entre todos os seres criados por Ele, suas criaturas, que Ele ama  

e que é amado por elas. Existe uma ordem do mundo que só pode ser alcançada quando todas 

as criaturas louvam a seu Criador, realizando aquilo que havia sido traçado por Ele para cada 

uma delas. 

Devemos destacar, igualmente, a questão da pobreza já mencionada mais atrás. Apesar 

de basear-se na Vida 1, a Vita Brevior apresenta dois elementos novos para a época. Um 

acerca de um episódio bem conhecido, que até então tinha como narrativa mais antiga a 

Legenda dos Três Companheiros, 10, posteriormente, reelaborada pelo próprio Tomas de 

Celano na Vida 2, 8
245

. Trata-se da viagem que Francisco faz a Roma, em que troca de vestes 

com um pobre e fazendo-se passar por pobre recebe esmolas e come da comida que lhe é 

ofertada. 

Na Legenda dos Três Companheiros
246

, o fato acontece com um Francisco que já 

estava em processo de conversão, e sua viagem em peregrinação, pois que “desejava estar em 

outra cidade onde, como desconhecido, pudesse despir-se de suas próprias roupas e    vestir-se 

                                                      
244

 “E si approfondisce il tema della fraternità con l’intera creazione. All’inizio Tommaso parlava di questo 

come di qualcosa di mirabile, strano e stupefacente, ma sostanzialmente estraneo alla sua esperienza. Ben scritto, 

ma distante. Nella riscrittura, invece, riflette sul fatto che la fraternità con la creazione riguarda anche gli esseri 

privi di ragione, non solo gli esseri umani; è un discorso anti-identitario. Siamo diversi ma fratelli, perché tutti 

discendono dalla paternità del Creatore. Per questo non sono d’accordo quando sento dire “Francesco 

amava la natura”: è un concetto pagano. Francesco amava i suoi fratelli uomini e animali perché figli di uno 

stesso Creatore.” (DALARUN, Intervista, 2015, citado

 in: http://www.fratellofrancesco.org/dx2_news_vita_ritrovata.html) 

 
245

 Ambos os textos são considerados como escritos na década de 1240. 
246

 A partir daqui citada como LTC. 

http://www.fratellofrancesco.org/dx2_news_vita_ritrovata.html
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com as vestimentas de algum pobre, recebidas em troca e fazer a experiência de pedir esmolas 

por amor de Deus” (LTC, 10). Portanto, já haveria uma motivação religiosa por detrás de seu 

ato. 

A troca de vestimentas com os pobres acontece na saída da igreja de São Pedro, em 

Roma. Mas, o que choca o Francisco peregrino, verdadeiramente, é a constatação de que as 

ofertas feitas ao “príncipe dos Apóstolos”, no local onde seu corpo repousava, eram muito 

pequenas. Daí sua reação, bastante teatral: “E assim, com grande fervor, colocou a mão na 

bolsa e tirou-a cheia de moedas e, lançando-as pela janela do altar, fez tanto barulho que todos 

os presentes ficaram admirados com tão magnífica oferta” (LTC, 10). 

Só depois ao sair é que 

 

 
diante da porta da igreja, onde estavam muitos pobres para pedir esmolas, 

sigilosamente recebeu em troca as roupas de um homem pobrezinho e, 

depondo as suas, as vestiu. E, postando-se nos degraus da igreja com os 

outros pobres, pedia esmola em francês (...) Mas, depois, despindo-se das 

ditas roupas e retomando as suas, retornou para Assis e começou a rezar ao 

Senhor para que dirigisse seu caminho. (LTC, 10). 

 

Na Vita Brevior, o tom é totalmente diverso. Francisco é um mercador que vai a Roma 

a negócios junto a outros mercadores, antes da conversão, “ainda no século”, e ali, perto da 

basílica de São Pedro, ao ver muitos pobres e mendigos, sente compaixão por eles e 

subitamente tem o desejo de viver uma experiência que lhe era totalmente desconhecida, a da 

miséria, a “miseria experiri”. 

 

Maravilha! Como vivendo ainda no século, ele foi a Roma, como mercador, 

com uma caravana de mercadores: viu sentados junto a Basílica do Beato 

Pedro, como de costume, muitos mendigos e pobres. Compadecido  pela 

sorte deles e querendo experimentar as suas misérias, para saber se seria 

capaz de suporta-las, ao menos uma vez, escondido dos companheiros depôs 

as próprias vestes e vestiu aquelas esfarrapadas e fedorentas dos miseráveis. 

Tomando lugar entre eles, sentou-se e, mendigando com eles, comeu alegre. 

Ele dizia que nunca havia comido algo mais delicioso”. (Vita Brevior, 61) 

 

 

O que podemos perceber deste trecho? Francisco, apesar de viver em uma cidade onde 

naturalmente havia pobres, como em todas as cidades europeias de então, e alguns dentre eles 

em situação de indigência bastante acentuada, tem um choque diante do que vê em Roma, 

onde os problemas decorrentes da pobreza seriam muito mais agudos e visíveis. Francisco 

sente subitamente compaixão, a ponto de pretender uma experiência inédita, a de conhecer   o 

que fosse a miséria. Ele não só veste uma roupa de pobre (suja e fedorenta), como sentado no 
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meio dos pobres, come com eles do fruto da mendicância. E come alegre! 

O trecho se encerra com a menção a um dito do próprio Francisco. A fonte do relato 

fora o próprio santo, pois Tomas de Celano usa a expressão “ele dizia”, ou então um 

companheiro muito próximo que o ouvira contar sobre tal viagem. 

Quando lemos a Vida 2, percebemos que Tomas de Celano descreve-o secamente, 

mesclando os elementos dos dois relatos anteriores a sua redação, invertendo a ordem dos 

fatos estabelecida pela LTC. Primeiro Francisco se senta entre os pobres e, vestido como um 

deles, come junto a eles, para só depois ingressar na basílica. 

 

Numa ocasião, ao fazer uma peregrinação a Roma, depôs as vestes delicadas 

por amor da pobreza e, coberto com as vestes de um pobre, sentou-se 

alegremente entre os pobres e, considerando-se como um deles, come 

avidamente com eles. Muitas vezes ele teria feito semelhante coisa, se não 

tivesse sido impedido pela vergonha dos conhecidos. Quando se aproximou 

do altar do príncipe dos apóstolos, admirando-se de que aí os visitantes 

faziam tão módicas ofertas, lança dinheiro com a mão cheia no lugar, 

indicando que deve ser mais especialmente honrado por todos aquele que 

Deus honrou mais do que os outros. (Vida 2, 8) 

 

 

Na nova hagiografia oficial (Vida 2), a viagem a Roma tem novamente como objetivo 

a peregrinação, estando inserida no processo de conversão do santo, enquanto o vestir-se  

como pobre, o ficar junto a eles e comer com eles, acontece já por amor à pobreza. Francisco 

compartilha alegre, mas apenas por um breve momento, a vida de pobreza, já que no trecho 

imediatamente a seguir, ele faz, generoso, uma rica oferta no túmulo de São Pedro. O que 

mais chama a atenção de Francisco é outra vez o fato de serem poucas doações que eram 

feitas ao “príncipe dos apóstolos”. 

O episódio da viagem a Roma tem, pois, uma versão primitiva (Vita Brevior), 

provavelmente a mais próxima da realidade histórica, sendo posteriormente,  reelaborada 

(Vida 2) de forma a ficar mais ao gosto do que se esperava de uma hagiografia. 

O outro fato não só é inédito como não é encontrado em nenhuma outra fonte 

franciscana posterior, revelando detalhes concretos da pobreza de Francisco: sua túnica rota 

era remendada não com retalhos de tecidos, como se podia esperar, mas com casca de árvores 

e plantas (Vita Brevior, 60). Tomas de Celano queria mostrar que a pobreza dos primeiros 

franciscanos era real, não um mero tema de reflexão minorítica, e que Francisco se esforçava 

em viver como todos os outros pobres. Portanto, era verdadeiramente pobre, também, e não 

apenas um mero amante da pobreza. 
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Ele era muito humilde, conformando-se em tudo aos outros pobres. A túnica 

que vestia, que ele dividia frequentemente com eles e trazia à maneira dos 

pobres, ele a consertava sempre com cascas de árvores ou com plantas. 

Quando fazia muito frio, pedia roupas aos ricos, as recebia e sem ter como 

restitui-las ele as oferecia ao primeiro pobre que encontrasse pelo caminho 

(Vita Brevior, 60). 

 

Neste pequeno trecho percebemos também como Tomas de Celano aponta para o 

esforço permanente de mudança de Francisco, confirmando o que dissemos mais atrás acerca 

do seu movimento em direção à perfeição evangélica, seguindo ao pé da letra o Evangelho. 

Para finalizarmos, tocaremos brevemente na segunda parte da Vita Brevior, onde são 

relacionados os milagres pós-morte do santo. O autor lista, aqui, 72 milagres, entre curas de 

cegos, paralíticos, surdos e mudos, hidrópicos, portadores de deformidades nas mãos, tísicos, 

leprosos e endemoniados, doentes de hérnias, de mulheres com hemorragia; ressurreição de 

pessoas; além da libertação de prisioneiros, salvamento de quedas e acidentes. Destes, 38 já 

haviam sido citados na Vida 1, enquanto os demais aparecem aqui pela primeira vez, tendo 

sidos depois transcritos no Tratado dos Milagres que acompanha a Vida 2. 

Os beneficiários da ação taumatúrgica de Francisco são crianças e velhos, mulheres e 

homens, religiosos e laicos, ricos e pobres, crentes e não crentes. 

Em relação à lista dos milagres descritos na Vida 1, muito presos ainda ao lugar do 

sepultamento de Francisco, em Assis, notamos que há um alargamento geográfico quanto ao 

local onde ocorrem. Além de atender às súplicas dos habitantes das cidades e pequenas vilas 

da Úmbria, das Marcas e do Lazio, como na Vida 1, Francisco estende seu olhar caridoso para 

moradores de regiões mais distantes como a Campânia (Nápolis), a Sicília e fora da Itália, 

para a Suiça e a Alemanha. Em vários casos, o milagre se produz com o futuro beneficiário 

visitando ou sendo conduzido à igreja de São Francisco, erguida recentemente na localidade 

em que vivia. Assim, podemos através do relato do celanista mapear a extensão do culto a 

Francisco, na primeira década após sua morte, realizada em conjunto com a própria expansão 

da Ordem dos Menores. 

Brevemente fizemos a exposição acerca de alguns pontos que consideramos como 

mais importantes ou significativos do texto ora descoberto. A análise está apenas no início, 

com um longo caminho de trabalhos pela frente. 

O papel que a Vita Brevior desempenhará nos estudos sobre o Franciscanismo 

primitivo  ainda não pode ser avaliado, mas, certamente, sua descoberta infundiu novo  ânimo 

nos pesquisadores e estudiosos franciscanistas e em todos que se interessam pela História 

Franciscana. Oxalá, que mais textos inéditos possam ser descobertos! 



556 

 

 

 

 

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

DALARUN, J. Vers une résolution de la question franciscaine. La Légende ombrienne de 

Thomas de Celano. Paris: Fayard, 2007. 

 

  . La Vie retrouvée de François d’Assise. Paris: Éditions Franciscaines, 2015
a
. 

 

 

  .  La  Vita  Ritrovata  del  beatíssimo  Francesco.La  legenda     sconosciuta  di 

Tommaso da Celano. Trad. F. Sedda. Assisi: Edizioni Biblioteca Francescana, 2015
b
. 

 

  . Le manuscrit franciscain NAL 3245 de la Bibliothèque nationale    de France. 

IRHT. Actualités. 30 novembre 2015
c
. Disponível em: http://irht.hypotheses.org/961. Acesso: 

02 de maio de 2016. 

 

FRANCISCO DE ASSIS. Cântico do Irmão Sol ou Louvores das criaturas. In: FONTES 

Franciscanas e Clarianas. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2008. pp. 104-105. 

 

  . Testamento. FONTES Franciscanas e Clarianas. 2 ed. Petrópolis: 

Vozes, 2008. pp. 188-191. 

 

LEGENDA dos Três Companheiros. In: FONTES Franciscanas e Clarianas. 2 ed. Petrópolis: 

Vozes, 2008. pp. 789- 838. 

 

TOMAS DE CELANO. Primeira Vida de São Francisco. In: FONTES Franciscanas e 

Clarianas. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2008. pp. 97- 299. 

 

  .  Segunda  Vida  de  São  Francisco.  In:  FONTES   Franciscanas  e 

Clarianas. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2008. pp. 300-441. 

  . Tratado dos Milagres. In: FONTES Franciscanas e Clarianas. 2 

ed. Petrópolis: Vozes, 2008. pp. 442-495. 

 

 

 

http://irht.hypotheses.org/961


557 

 

 

 

UMA PEQUENA ARGUMENTAÇÃO CONTRÁRIA A TEORIA 

WEBERIANA: O HOMEM MODERNO (IN)FORMADO PELOS GUIAS  

DE BEM VIVER IBÉRICOS DOS ANOS 1700 

 

 

 

Mychelle Oliveira Coelho
247

 

João Pedro Guelhardi Costa Ferreira
248

 
 

Resumo: Esta comunicação tem como objetivo partir de uma problematização da teoria social 

de Max Weber e o conceito de “indivíduo” por ele construído. Devido a sua brevidade e sendo 

ele o início de um trabalho, será muito mais uma revisão historiográfica do que uma detida 

análise de fontes. Para Weber, tal indivíduo concebe seu modo de agir abstendo-se do meio 

social. De tal forma a modernidade fora composta, de indivíduos que praticavam “ações sociais” 

guiados somente por seus interesses próprios. Tencionando quebrar com essa corrente 

sociológica, a seguinte comunicação apoderar-se- á dos códigos de conduta e etiquetas da corte 

que circulavam nos países ibéricos modernos durante os anos 1700. Guias de como obter 

virtude, impressos por meios cada vez mais tecnológicos e best sellers da época, os códigos de 

conduta oferecem um vislumbre interessante sobre a alta expectativa depositada pela sociedade 

no indivíduo. Os mesmos serão analisados partindo da visão adotada por E. Durkheim e M. 

Mauss, que enfatizam a soberania significativa da sociedade sobre o indivíduo. Partindo dessa 

concepção irá ser problematizado pequenas suposições de como esses materiais destilam sua 

influência, por meio das normas de etiqueta, sobre a pessoa moderna; nesta breve hipótese, 

formula-se dois resultados possíveis: a manutenção do poder real por meio do cerimonial e a 

oferta da didática da ascensão social para a burguesia.  

 

Palavras-chave: Individualidade, sociedade, guias de bem viver, século XVI. 

 

Introdução 

 

A concepção teórica inaugurada por Max Weber acabou sendo utilizada pela sociologia 

e por diversos outros campos de produção do saber, como a História. A visão weberiana 

consiste em empoderar humanos, por meio da consideração de que as ações cometidas por esses 

não estão restritamente ligadas aos desígnios da sociedade. Devido a isso Max Weber acaba por 

fugir do tradicional cientificismo atribuído às áreas humanas, o qual promovia nessas a criação 

de “leis gerais” que designavam as ações humanas. 

 Por meio de seu novo método pioneiro Weber instaura uma análise mais “particular” 

partindo não mais do princípio de leis gerais. Ele enaltece as análises que partem dos próprios 
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humanos, tendo em vista seus interesses, sonhos, vontades entre outros. Ou seja, visando 

compreender o funcionamento da sociedade a teoria weberiana extingue a noção de que o corpo 

social formula o indivíduo (ALTOMAIRE, 2004) . Em contrapartida coloca o indivíduo como 

centro do processo de formação do corpo social, ou seja, a sociedade existe somente para 

atender aos desígnios de um “ser de interesses”. 

 Quando aplicada no campo histórico tal teoria enriquece os campos de perspectivas de 

abordagem, uma vez que abstém seu usuário de uma “cientifização exarcebada” que delineia o 

“agir no tempo” dos seres humanos e fomenta uma visão do indivíduo em si como determinante 

de suas próprias ações. Dessa maneira um “leque” de interpretações é aberto no campo 

histórico, uma vez que as diversas formas do agir e pensar humanos podem ser reavaliados e 

recompreendidos. Portanto percebe-se que a visão weberiana de individuo colabora para um 

aumento significativo da produção histórica uma vez que expande o horizonte de subjetividade 

interpretativa. Entretanto, pensar a sociedade como produto construído pelo indivíduo acarreta 

em uma desvalorização dos preceitos que essa fornece. É abster-se de ponderações poderosas 

para o entendimento da adoção de determinados comportamentos, para depois poder executar 

ações pessoais. 

As “correntes civilizadoras” desempenham uma importante função em delinear o 

comportamento do indivíduo, uma vez que por meio delas são estabelecidas as regras de 

conduta que dirigirão o corpo social. Ao seguir tais regras de conduta, o sujeito enquadra-se na 

sociedade (a qual possui existência própria, independente do indivíduo), podendo então exercer 

seu agir no tempo. Entretanto visando fugir da noção cientificista, oriunda do positivismo, 

Weber acaba não levando em consideração a análise das mesmas. 

 Mediante tal problemática o presente artigo, difunde uma pequena argumentação 

contrária ao parecer weberiano de indivíduo, o qual é bastante utilizado pelos historiadores. Para 

inferir-se mais profundamente nesse questionamento, o artigo terá por base os códigos de 

etiqueta e manuais de formação dos países ibéricos na modernidade. Vez que o mesmo tem por 

objetivo comprovar que o sujeito não delineia o seu agir no mundo de forma espontânea, ele é 

condicionado por vetores já instaurados no meio social. E ao seguir esses vetores ele é 

impulsionado a ascensão social.   

 Por estarem contidos em diversas formas amplas, o presente artigo optou por reduzir 

essa variedade de modalidades comportamentais. Sendo utilizado para investigação somente 

códigos de conduta e etiqueta e livros de educação. 

 

A etiqueta enquanto parâmetro de exclusão 
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 Na montagem do mecanismo absolutista, Norbert Elias (1897-1990) desconstruiu a 

ideia de que existem dominantes e dominados puros, mas, sim, grupos que estão enredados e 

pagam um “pedágio” para transitarem nesse enredo. O rei, os nobres e os burgueses estavam em 

rota de colisão e agiam no sentido da coalizão. Simultaneamente, Elias estava afirmando que 

todos os grupos são díspares e, consequentemente, negando a existência de grupos homogêneos 

e de determinadas tendências nas Ciências Sociais que procuram enxergar os dominantes e 

dominados. 

Nesse enredo, a nobreza gastou o que não tinha para preservar a vantagem do nome, 

sendo a etiqueta uma expressão posicional de como usar o corpo, falar o francês corretamente. 

Utilizando-se de todas as formas legítimas para fazer valer a posse de um nome ou de uma 

linhagem, os nobres, que também eram providos de uma falta de uniformidade ou de 

homogeneidade, assumiam com horror a possibilidade de se parecerem com os burgueses e, por 

conseguinte, com os trabalhadores, isto é, ser nobre implicava não ser trabalhador.  

Em O Processo Civilizador, Elias (1994) apresentou a civilização dos costumes como 

variação das experiências sociais, denunciando a transição de uma nobreza cavalheiresca para 

uma nobreza de corte, caracterizada pelo autocontrole coercitivo do nobre, que para ser nobre 

tinha que estar no jogo inteiramente, e não parcialmente. Nota-se que a visão eliasiana de 

estrutura social e hierarquia atenta para o fato de que as chances de acesso ao poder são 

diferentes dos centros de poder. Estando todos enredados na vida social, onde uns dependem 

dos outros e as formas de existir socialmente são muito variadas, Elias conferiu maior ênfase à 

interdependência, entendendo a heterogeneidade como fundamental para que se possa recuperar 

o jogo que não está resolvido. 

O máximo de distância na relação de sociabilidade equivale ao máximo de proximidade. 

Em outras palavras, a marquesa podia ficar nua na frente do criado, pois ela não o enxergava 

como parte do seu sistema e vice-versa. Um outro exemplo seria a nobreza em si, que se torna 

uma classe fora do jogo, porém mais dependente do rei, o que a fazia reunir em um só corpo a 

proximidade e a distância. Não obstante, apesar de todos estarem enredados, sabemos que 

alguns indivíduos estavam mais expostos do que outros aos constrangimentos durante a 

circulação de constrangimentos. Nesse jogo, Elias estava preocupado em resgatar a polifonia 

dos informantes, que traziam as vozes da subjetividade e da vivência de um mundo em um dado 

universo. Por isso que Claude-Henri de Rouvroy, o Conde de Saint-Simon (1760-1825), foi tão 

citado por Elias em seu livro A Sociedade de Corte, já que esse nobre do grupo dominante e 

informante especializado viveu a dinâmica daquela sociedade, estando dentro e fora do jogo.  
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A sociedade de corte foi constituída pela exclusão do que não foi nobreza, revelando-se 

uma sociedade altamente excludente pela etiqueta. Trata-se de uma sociedade de exibição 

compulsória, na qual todos faziam valer as suas vantagens. A corte estava no nome espacial do 

dispositivo topográfico que representava todos que estavam em movimento. Portanto, a 

sociedade de corte foi a sociedade do pátio, onde o fenômeno não é o símbolo ou o requinte 

(visão de fora da corte) e, sim, a etiqueta (visão de dentro da corte), que é um mecanismo cênico 

de reiteração da diferença passível de ser visto como uma arte pessoal de conduta que expressa 

um domínio coercitivo de si. 

 Todavia, o uso da etiqueta possuía variações bastante significativas no que se refere ao 

agente utilizador, podendo ser um instrumento de superioridade e/ou de afirmação. A etiqueta 

foi usada pelo rei como meio de humilhação da nobreza, em que cada um encontrava a grandeza 

na pequenez do ato, sendo, cada um por si, algo irrelevante, uma vez que a relevância somente 

podia ser achada no conjunto.  

Por outro lado, a etiqueta, para os nobres, foi cênica ou dramatúrgica, sendo inicialmente 

conduzida por um momento de plasticidade e, a posteriori, tornando-se muito enrijecida, o que 

impossibilitou a reprodução do sistema. No entanto, o nobre que abria mão de sua etiqueta 

estava renunciando à sua própria identidade.  

A casa estava fundida em duas sociabilidades: a íntima e a política, que foi estabelecida 

entre iguais e/ou superiores. Reconstruindo uma experiência de sociabilidade, Elias 

compreendeu a casa como receptáculo de todas as tensões no display espacial, que foi um 

espaço organizado para a reprodução de um tipo vital. Nesse espaço, a aparência não podia ser 

entendida pelas atribuições inocentes de superficial e interna, mostrando-se, de acordo com 

Elias, como uma “segunda natureza cultivada”, que estava inscrita espacialmente. Elias estava 

dizendo que os nobres eram homens de carne e osso, que lutavam por uma vida que fazia 

sentido para eles, por isso que não eram figuras caricaturadas ou, simplesmente, indivíduos 

mascarados. Nesse sentido, a organização do espaço desvelou o quanto os nobres eram rentistas 

ao diminuírem ou suprimirem o trabalho de suas atividades cotidianas, porém consumiam tanto 

tempo nas representações que isso acabava equivalendo a um trabalho consumidor de energia, 

tempo e atenção. 

 “A discrepância nas maneiras de apresentar a etiqueta é extensa; Por um lado seus 

defensores do século XVII a apresentam como um código de virtude; por outro estudantes do 

século XXI, a analisam como um instrumento de propaganda e autoridade” (NOEL, 2004, p. 

141). Sem dúvida, ambos pontos de vista possuem certa convergência: tanto para os 

contemporâneos como para os historiadores, a etiqueta, utilizada devidamente, reforçava a 
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hierarquia e impunha uma ordem e isso, era o principal objetivo das culturas políticas cortesãs 

da elite dominante da época. 

Diversas fontes e autores corroboram a rigidez dos costumes lusos e hispânicos
249

. Por 

mais que seja mister a diferenciação deste processo em ambos os reinos, é inegável que eles 

provém de uma mesma fonte, a influência da monarquia francesa que ocupou a Espanha e 

concomitantemente dominou Portugal durante a União Ibérica.  

 

A etiqueta ibérica 

 

A etiqueta ibérica se baseou nos princípios e na organização do ducado de Borgonha. 

Desde 1363, os duques de Valois e seus sucessores Habsburgos elaboraram o estilo borgonho, 

regulando até o último detalhe quase todos os aspectos da vida cortesã: “partos de herdeiros, 

idas à capela, vestir e desnudar, receber visitas, dar presentes, organizar jantares com 

convidados e supervisionar as cozinhas reais” (NOEL, 2004: 142) - estas e outras atividades que 

criavam uma “atmosfera gelada” em qual a família real se movia.  

Como é citado por Elliot (1977), os reis da Península Ibérica não se outorgavam poderes 

taumaturgos como os reis da França e Inglaterra, nem costumavam celebrar suas coroações ou 

trajavam os símbolos de poder real com frequência
250

. O cerimonial da corte e sua etiqueta se 

transubstanciava no símbolo de poder real por excelência. Para conseguir esta atmosfera, 

realizavam-se diariamente rituais e cerimônias especiais que eram “espantosamente seculares 

em sua natureza” (ELLIOT, 1977:175) - assim como foram os rituais dos monarcas medievais 

de Castela e os duques Valois da Borgonha - entre elas a cerimônia do “ beijamão” e as entradas 

nos parlamentos. Da mesma maneira, os Habsburgos, governando terras diversas e desunidas, 

onde se falavam línguas diferentes, e costumes diferentes eram praticados, viam na 

uniformização da etiqueta real, um importante aliado para unificar instituições culturais e 

geográficas (NOEL, 2004: 150).  
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Diversos viajantes e dignatários testemunharam a etiqueta espanhola.
251

  

J.H.Elliot enfatiza a razão de ser da etiqueta íbera. A realeza de Portugal e Espanha em 

sua História “se protegia da contemplação do público”. “proteger e isolar a figura sagrada do 

rei(...) a majestade era sacrosanta e devia permanecer iviolável” (ELLIOT, 1977:175). Porém 

diversas mudanças administrativas ocorreram nos séculos XV e XVI em toda a Europa, a 

burguesia(símbolo da modernidade) conseguia a proeza de comprar sua entrada na nobreza.   

Assim sendo, em princípios do XVII e meados do século XVIII, o palácio de Madrid se 

abria ao público (NOEL, 2004: 150). Aqueles que haviam sido apresentados à corte - e isto não 

era um feito fora do comum para as pessoas respeitáveis e educadas no século XVIII (NOEL, 

2004: 153). - era permitido subir as escadas do rei como se tratasse de um lugar comum de 

reunião ou de um museu gratuito. Esta abertura, assim como o grande número de cortesãos e 

trabalhadores que afluiam no palácio, dificultava uma imposição de uma ordem, isto “abriu um 

novo precedente para o enrijecimento da etiqueta das Cortes e a publicação de documentos 

oficiais sancionados pela majestade do rei” (Ruiz, T. In: NOEL, 2004: 154).   

Outras fórmulas regulavam a graduação dos cortesões, prescrevendo por exemplo, que 

lugar teria que sentar-se cada um quando os oficiais de alto cargo se encontravam comendo ou 

conduzindo os negócios da casa
252

. Estas formas fomentavam a eficácia e a pontualidade e se 

aplicavam a supervisionar os gastos da corte. Sem dúvida a própria dimensão fazia com que o 

acima fora quase impossível. 

É possível que o desafio prático mais geral e premente para a etiqueta foi a ameaça à 

desordem e indisciplina sempre presentes. As necessidades diárias do rei e de sua família, dos 

ministros e oficiais superiores de sua casa podiam ser atendidas somente se a enorme corte 

funcionava como uma máquina.  

Pensando-se nisso e respaldando-se em Elias, entre outros autores desenvolve-se 

diversas hipóteses que contrariam a teoria weberiana. O que era o indivíduo em uma sociedade 

de corte? Era visto como elemento indissociável à realeza do Corpo Real, como uma carta em 

um castelo de cartas ou uma mera peça passível de reposição? 

 

As “correntes influenciadoras” 
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 O pressuposto weberiano de indivíduo delimita um sujeito completamente independente, 

o qual não participa de um corpo social que possui leis e regras próprias. Esse sujeito é 

ilimitado, sendo considerado assim anterior a esse corpo social. Esse indivíduo analisado por 

Weber descreve sua trajetória social influenciado não por fatores coercitivos, mas por interesses 

próprios fomentados a partir de seu crescimento e amadurecimento no mundo. A partir desses 

interesses, e também de desejos, esse sujeito constrói laços com outros sujeitos que possuem 

interesses em comum e juntos acabam originando o corpo social.  

 Entretanto o sujeito que nasce no século XVIII estava submetido a uma influente 

hierarquização dos estamentos, os quais se esforçavam ao máximo para diferenciar-se um dos 

outros, e mais precisamente, esforçavam-se para não se assemelhar ao estamento mais inferior 

de todos, o povo
253

. Por tal fato instaura-se as regras de conduta também denominadas 

“etiqueta” as quais serviriam como instrumentos de manutenção da “ordem natural” instigando 

ainda mais as diferenças.  

 Por meio das etiquetas os nobres acabam obtendo uma educação baseada na 

demonstração de comportamentos diferenciados, como citado anteriormente, e isso deixa claro 

sua superioridade sobre os outros estamentos. Sendo que como fora dito por Elias (1994) o povo 

precisava ver o poder, que fora concedido a nobreza, no plano real, e nada melhor para isso do 

que um comportamento refinado.  

 Por meio desse comportamento traça-se o perfil daqueles que nasceram para comandar 

os demais. Uma vez que esse comportamento colocava em ênfase noções como honra, 

compromisso, fidelidade, elegância, e outros, que simbolizavam atitudes que governante deveria 

possuir para realizar uma excelente administração do povo sob seu controle.  

 Entretanto, a etiqueta acaba não fomentando somente um modelo de diferenciação, mas 

um modelo comportamental a ser seguido. Ela inaugura um novo perfil que a sociedade anseia 

em ter como base, principalmente aquelas populações que habitavam as zonas coloniais dos 

grandes impérios europeus. Devido ao motivo de não serem naturalmente oriundos da 

metrópole
254

, esses colonos, principalmente, sentiam-se integrantes do núcleo metropolitano por 

meio do rígido seguir de padrões comportamentais oriundos das corte de seus países 

metropolitanos.  
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  O povo seria delineado como o conjunto de todas aquelas pessoas que não estavam inclusos nos dois 

estamentos superiores: nobreza e clero. Sendo o clero definido por indivíduos que ingressaram nas ordens 

monásticas e a nobreza delineada pelo nascimento e consanguinidade.  
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 Não obstante somente a esse teor de familiaridade com a metrópole européia, mas 

também é visto como uma forma de ascender socialmente, uma forma de ser reconhecido 

enquanto nobre e desfrutar dos privilégios dos mesmos. Essa vontade presente na essência de 

cada membro do povo, inspira a autores como Martinho de Medonça de Pina e de Proença a 

produzir uma obra intitulada “Apontamentos para a educação de um menino nobre”
255

. Obra 

essa, que delineia-se o padrão comportamental de um menino que deseja ser educado aos 

moldes dos filhos de nobres e assim alçarem patamares elevados socialmente. Sendo que nesse 

principio de educação os meninos devem ser instruídos dentro dos preceitos morais, para que 

cresçam e exercessem atitudes de verdadeiros homens. Como é demonstrado por Martinho ao 

referir-se a honra 

 

Parecerá, que nos esquecíamos de advertir, que se desse aos meninos a 

verdadeira ideia de honra, para que procurassem conservar o maior prêmio, que 

neste mundo tem o bom procedimento: mas se bem se advertir, a isso se 

encaminham todos os ditames, com que procuramos dar-lhe a ideia da virtude, 

de que a honra é irreparável. Se tomarmos a honra na verdadeira significação, 

nada é contra a honra, senão o que for contra a virtude. (PROENÇA, 1734, 

p.329). 
 

 Diante dessa perspectiva percebe-se uma preocupação em repassar todos os fundamento 

básicos que constituem a educação de um nobre para terceiros, refletindo assim a preocupação 

que se instaurava nas classes que não eram o público primeiro da etiqueta. Porém, as quais se 

esforçavam bastante para serem atingidas pelas mesmas, reforçando assim a visão durkheimiana 

de sociedade. 

 Na visão de Émile Durkheim o corpo social lança medidas coercitivas nos indivíduos 

forçando-os a aderirem a certas normas, no entanto deve-se olhar mais afundo ao problema 

estabelecendo a noção de fato social, mas mais delineado e adaptado por Marcel Mauss. O fato 

social total, oriundo do fato social durkheimiano e melhorado por Mauss, fornece um parâmetro 

de análise a cerca dessa nova realidade que se desenhava no século XVIII.  

 O fato social total desencadeado principalmente nas zonas coloniais e nos segmentos 

menos abastados da sociedade caracteriza-se por ser, não mais somente um fator coercitivo 

externo, mas um fator psicológico. O vetor psicológico acaba delineando um modo de agir no 

homem, que acaba, não sendo sequer imaginado pela forma coercitiva exterior (MAUSS, 1971). 

Sendo por esse motivo que muitas pessoas “inculcavam” que só poderiam ter seus sonhos 

realizados por meio do seguimento das normas que distinguiam os indivíduos no topo.  

 Devido a esse motivo é que explica-se o porque de um sapateiro deixar de alimentar-se 
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bem para poder comprar roupas caras, ou de uma empregada obrigar o filho assistir de longe as 

aulas fornecidas aos filhos dos patrões (THOMPSON, 1998). Ambos os casos esperavam 

alcançar os mecanismos necessários para ascenderem socialmente, uma vez que não sendo 

detentores de grandes quantias de dinheiro viam-se nas situações de “homens-tartarugas” 

fadados a adentrar nas “correntes influenciadoras”
256

.  

 Tais correntes tinham como propósitos fazer com que esses homens e mulheres 

navegassem de um segmento social a outro, usando da “boa educação” para poderem alcançar 

seus objetivos diários. Algo que o próprio Weber acaba por abordar mas de forma não tão 

profunda, uma vez que ele visa abster-se do positivismo exarcebado (ALTOMARE, 2004). Ao 

referir-se as ações sociais cometidas pelos indivíduos Weber retrata que a ação social racional 

referente a objetivos, 

 

[...] Partindo de uma análise objetiva e considerando possíveis consequências, 

o individuo utiliza racionalmente as expectativas e comportamentos dos objetos 

ou de indivíduos do mundo exterior como meio para o alcance de um objetivo 

próprio. (WEBER, 1999, apud, OLIVEIRA, 2008, p.4). 
 

Considerações Finais 

  

 Portanto nota-se que uma fuga no padrão estipulado por Max Weber acerca da análise de 

indivíduo, a qual é adotada por diversas áreas dos saberes humanos. A importância construída 

por tal sociólogo não se mostra desmerecida, mas sim, reavaliável. Uma abordagem mais 

analítica do poderoso fator coercitivo das etiquetas é necessário, uma vez que as mesmas 

poderiam não estar agindo da mesma forma em todos os sujeitos históricos presentes no século 

XVIII.  

 Enquanto alguns eram forçosamente obrigados a seguir os rígidos padrões 

comportamentais da época, outros se imaginavam transitando entre pessoas consideradas 

diferenciadas meramente por saber se portar como elas. Tal mobilidade desenhava na 

mentalidade de cada um desses transeuntes sonhos de aquisição de status e fama os quais 

poderiam ser aproveitados em benefícios materiais e até mesmo sociais.  

 Em meio  a tudo isso nota-se o quanto a perspectiva humana transcende o social e até 

mesmo o individual desembocando na mera finalidade de “atendimento de necessidades”. As 

quais inspiravam homens e mulheres a adotarem universos tão longínquos dos seus, obrigados a 

se comportarem como verdadeiras tartarugas. Buscando sempre “correntes” que os fizessem 
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 Termo cunhado da geografia, o qual remete as correntes marítimas que abrangem grande parte dos oceanos. 

Algumas dessas correntes, como as que estão presentes no Atlântico, são usadas por tartarugas para se 

locomoverem mais rápido de uma zona a outra.  
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transitar mais rápido de um segmento para outro.   
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A CONCEPÇÃO DA DOUTRINA REFORMISTA DA IGREJA 

MEDIEVAL A PARTIR DE ARNALDO DE VILANOVA (SÉCULO XIV) 
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Resumo: O objetivo dessa comunicação pautou em analisar a doutrina reformista para o 

catalão Arnaldo de Vilanova (1232-1316) usando como fonte Super Facto Adventus 

Antechrist/Confissió de Barcelona (1305). O autor em estudo teve formação médica, atuando 

nas cortes régias de Aragão, Pedro III (1276-1285), Afonso III (1285-1291) e Jaime II (1291- 

1327), além das cortes pontifícias de Bonifácio VIII (1294-1303), 50 Bento XI (1303-1304) e 

Clemente V ( 1305-1314). A metodologia empregada para o estudo fora a análise de discurso 

da obra, dialogando com Nachman Falbel (1977) e outros historiadores para compreender a 

fonte. A obra composta por Arnaldo tratou de um discurso perante o rei Jaime II que defendeu 

suas ideias de reformulação da estrutura da Igreja Medieval, rebatendo os teólogos da 

Universidade de Sorbonne, principalmente, os dominicanos que acusavam suas ideias de 

heréticas. Assim, a fonte em estudo refletiu uma influência de leituras do autor de Jaoquim de 

Fiore (1312-1202) e dos livros bíblicos de Daniel, Apocalipse como sustentáculo para criticar 

a hierarquia do clero, desejava uma Igreja espiritual no lugar daquela que considerava 

material. 
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Palavras-chave: Arnaldo de Vilanova. Doutrina Reformista. Igreja. Super Facto Adventus 

Antechristi. 

 
Introdução 

 

 

 Este texto tem o intuito de compreender a doutrina reformista de Arnaldo de Vilanova 

(1240- 1311) para a Igreja Medieval no século XIV, percebendo as influências de outros 

autores como  Joaquim  de Fiore  (1135-1202), além  da Sagrada  Escritura  para a  

composição de seu discurso. Convém salientar que esta pesquisa também pretende dialogar 

com Joaquim de Fiore, pois este deu embasamento para o discurso arnaldino. 

Para o entendimento da visão Arnaldina utilizou do imaginário social que tornou 

objeto de pesquisa com a História Cultural. A metodologia empregada foi a análise  do 

discurso da fonte em estudo: Super Facto Adventus Antechrist/Confissió de Barcelona (1305), 

traduzido por Nachman Falbel do catalão, escrito original, para a língua portuguesa. Antes 

pretende-se compreender a noção de imaginário que de acordo com Barros (2004, p. 93) é: 

“[...] como um sistema ou universo complexo e interativo que abrange a produção e 

circulação de imagens visuais, mentais e verbais, incorporando sistemas simbólicos, 

diversificados e atuando na construção de representação diversas”. 

Arnaldo de Vilanova nasceu em Valência, reino de Aragão, por volta de 1240, tinha 

amplo conhecimento de latim e de árabe. No campo da medicina teve bastante prestígio,  

tendo feito o curso na Escola de Montpellier e depois o aperfeiçoamento na Universidade de 

Nápoles, em 1270. Escreveu sobre questões religiosas, principalmente, sobre críticas ao clero 

mesmo não tendo formação em Teologia. Atuou enquanto médico nas cortes régias de 

Aragão, nos reinados de Pedro III (1276-1286), Afonso III (1285-1291) e Jaime II (1291- 

1327), e nas cortes pontifícias de Bonifácio VIII (1294-1303) e Clemente V (1305-1314). 

(PANIAGUA, 1994, p. 1-13; 51-63). 

Quanto a questão religiosa Arnaldo interessou-se pela temática, mas não tinha uma 

formação plena em Teologia, sua visão era laica. Convém tratar que o local social onde 

conviveu como a Catalunha e a Provença foram lugares que havia forte dispersão das ideias 

dos seguidores de Joaquim de Fiore, os joaquimitas, como o caso dos Espirituais 

Franciscanos. Esse ambiente contribuiu para a permeabilidade da sua visão relacionada com o 

Apocalipse bíblico, a reforma da Igreja Medieval, ainda a própria ideia de Escatologia, além 

do estudo das obras de Joaquim de Fiore. (PANIAGUA, 1969, p. 56) 

O contexto de composição de sua obra fora o momento que consolidava o crescimento 
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urbano, já iniciado nos idos do século XIII que acarretou numa representação do medo de 

transformações. Era o momento que o dinheiro circulava com a expansão das feiras pelos 

mercadores que também buscavam aumentar suas rendas de fato refletindo no enriquecimento 

do clero através da cobrança de dízimos e venda das indulgências. A Igreja afastava-se do 

princípio espiritual e seus membros passaram a manter um estilo de vida apegado aos bens 

materiais, através principalmente da venda de sacramentos que causou críticas de grupos tidos 

como hereges. Foi nesse recorte temporal que viveu o médico catalão Arnaldo de Vilanova. 

Essas transformações constituíram para Arnaldo um imaginário apocalíptico de uma 

crise que levaria ao ápice do fim dos tempos. O futuro poderia ser previsto de acordo com as 

simbologias presentes nas sagradas escrituras, no caso, o livro do Apocalipse, acontecimentos 

do seu presente como a corrupção do clero era o anúncio da proximidade do juízo final, 

daquilo que estava por vir. A doutrina que caracteriza isso é a Escatologia que Baschet (2006) 

pontou como o fim dessa Era com o retorno do Cristo que prepararia o juízo final, presente 

nos textos da Sagrada Escritura. 

Arnaldo de Vilanova manteve sua crença ao representar nos seus escritos que o mundo 

chegaria ao fim, mantendo um método de utilização de símbolos do Apocalipse como meio de 

estabelecer uma comunicação que reforçasse o discurso contra a Igreja. A vinda do Anticristo 

aproximava como sinal diante de um clero materialista, ligado ao dinheiro. O imaginário 

caracterizado pelo medo de não salvar a alma do cristão tornava esse autor preocupado com o 

futuro. O autor não estava apreensivo apenas com os aspectos materiais da igreja,  mas 

também com a espiritualidade cristã. 

 

A crítica à Igreja Medieval 

 

 

A obra em estudo Super Facto Adventus Antechrist/Confissió de Barcelona (1305) 

trata-se de um texto de confissão profético-apocalíptica lida no Palácio Real perante o rei de 

Aragão, Jaime II, pelo mestre catalão Arnaldo de Vilanova. A confissão foi um discurso 

elaborado pelo autor para criticar os prelados que questionavam seu posicionamento. Ele 

utilizou os evangelhos bíblicos como Daniel, afirmações do apóstolo São Paulo, o Livro do 

Apocalipse, além de discursos de membros da Igreja como São Metódio, que foi bispo de 

Olimpia e Tiro, São Cirilo de Constantinopla, a monja Hildegarda. Foram diversos textos 

bíblicos e revelações de pessoas da Igreja para tratar da crítica as posturas do clero, além de 

refletir da vinda do Anticristo. 

Arnaldo fora influenciado pela Sagrada Escritura, precisamente o livro do 
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Apocalipse, além do calabrês Joaquim de Fiore (1135-1202). Ele nasceu em Célico, Calábria, 

por volta do ano de 1160. Atuou como eremita na Terra Santa, contudo em 1177 foi abade no 

mosteiro de Corazzo, que pertencia à ordem Cisterciense. Logo deixou o cargo de abade e 

eremita, surgiu a necessidade de em San Giovanni in Fiore fundar a Ordem Florense, sendo a 

regra aprovada pelo sumo pontífice Celestino III em 1196. Entretanto, foi julgado e  

condenado pela Ordem Cisterciense pelo rompimento da estabilidade enquanto era abade    de 

Corazzo, teve o apoio do papa que decretou nula tal decisão contra Joaquim de Fiore. Veio a 

morrer em 1202 e foi sepultado no convento de São Martinho, em Pietralata. (FALBEL, 1995, 

p. 51). 

Joaquim de Fiore discutiu a ideia de Trindade que constituía um roteiro de salvação  

em forma de etapas, que encontra semelhança na fonte em estudo Super Facto Adventus 

Antechrist/Confissió de Barcelona (1305). De acordo com Falbel (1995, p. 60) a Trindade de 

Joaquim fora uma forma de dividir três Idades da cultura cristã. A Idade do Pai que a 

humanidade viveu de acordo com a carne, no tempo da Lei no Velho Testamento, tempo dos 

desposados e leigos. A Idade do Filho, tempo da Graça, presente no Novo Testamento os 

homens viveram uma mediação entre o espírito e a carne com a presença dos clérigos. A 

última Idade seria do Espírito Santo, reino do amor, com a predominância do Evangelho 

Eterno superior ao Velho e o Novo, surgiria a Igreja Espiritual com o fundamento da ordem 

monástica assumindo a posição da Igreja corrompida. 

Percebe-se que Joaquim de Fiore recorreu a narrativa bíblica como forma de situar 

num imaginário de salvação projetando um futuro onde reinaria a paz, isso é característica da 

tentativa de suplantar o sofrimento do momento. De acordo com Delumeau (2009, p. 306) 

Joaquim de Fiore reforçou a ideia de um mundo que traria a santidade, paz com a humanidade 

praticando a pobreza evangélica. A cada Idade aproximaria para o calabrês, a vinda do 

Anticristo. Franco Júnior (1999, p. 46) tratou que a associação ao Anticristo aparecia para os 

autores do período medieval em momentos de crises, medos, perigos e estava relacionado ao 

outro (inimigo). 

A Trindade de Fiore encontrou ressonância também na obra de Arnaldo de Vilanova 

que apresentou os sete tempos com base no Livro do Apocalipse, com destaque ao Anticristo. 

Para este (1305, p. 281): 

 

A revelação do Apocalipse nos quais diz claramente que o Anticristo reinará 

pessoalmente no tempo da Igreja temporal. Em cuja revelação se declara que o 

primeiro tempo da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo foi o tempo no qual 

floresceram os apóstolos; o segundo depois, foi aquele no qual floresceram os 
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mártires; o terceiro foi aquele em que floresceram os eremitas; o quinto foi 

aquele em que floresceram, principalmente, os monges que renunciaram ao 

bem próprio, mas não ao comum; o sexto tempo é aquele em que 

principalmente renunciaram ao próprio e ao comum, assim como começam  

São Domingos e São Francisco; o sétimo tempo da Igreja será aquele que se 

seguirá após a morte do Anticristo. Digo, pois, que como a revelação do 

Apocalipse declara que o Anticristo reinará no VI tempo da Igreja, é certo que 

agora estamos naquele tempo, e é certo que o tempo daquele inimigo está 

próximo. 

  

 Convém dizer que para o homem medieval, permeado pela cultura cristã havia sempre 

o medo do fim do mundo e os símbolos (Anticristo, Besta) do Apocalipse, composto num 

tempo histórico de perseguição dos cristãos pelo imperador romano Domiciano (51-96 D.C) , 

por volta da segunda metade do século I, estavam sempre presentes no imaginário social. De 

acordo com Croatto (2001, p. 90) o símbolo trata do sentido, conhecido, sendo uma realidade 

que remeta ao transcendente. O Anticristo no século XIV presente na obra de  Arnaldo 

remonta à ligação com clérigos corruptos, nesse sentido, a palavra está associada ao inimigo 

concreto e ao outro no sentido figurado, metafórico. 

De acordo com Falbel (1995, p. 66) as ideias de Joaquim de Fiore sobre a terceira 

Idade do Espírito Santo com a renovação da Igreja foi base para fundamentar a crítica a Igreja 

hierárquica pelos joaquimitas. O imaginário medieval sobre o fim dos tempos estava 

associado a influência da narrativa bíblica que estava representava nas imagens das igrejas, 

como a figura do fim do mundo, o símbolo da besta. 

Na fonte Arnaldo de Vilanova (p. 283-284) criticou a Igreja fazendo associação com o 

símbolo apocalíptico: 

 

E destes fala o senhor no Apocalipse, especialmente em dois lugares. Em um 

os compara à besta que subia da terra, segundo se declara no “Livro do  

falsos religiosos”. E disse assim que enganarão ao povo dos cristãos, por  

isso, aparecerão com dois cornos de anjo, isto é, as duas excelências e 

perfeições do Nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, santidade de vida e o saber 

da verdade de Deus. Assim, com esta aparência e semelhança, terão 

autoridade de falar entre o povo, o qual acreditará neles, os revenciará e os 

tenderá, pensando e crendo que estas duas perfeições de Jesus Cristo estarão 

neles; as quais mostrarão aparente, no entanto, por todas partes será 

conhecida sua falsidade e iniquidade. 

 

De acordo com Franco Junior (1999, p. 42-43) o Anticristo, a besta na visão cristã 

desempenhariam papel similar ao de Cristo. Tem-se uma adaptação e mesmo inversão na 

figura daqueles enganadores que repetiriam o que o Messias fez na terra como curas, milagres 

recebendo credibilidade do povo. Essa imagem do personagem sobrenatural no Apocalipse 
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estava presente no imaginário popular que representava o contexto social do século XIV, os 

falsos religiosos seriam os prelados corrompidos que não preocupavam com o ensino da 

doutrina do Cristo, sendo seguidores do Anticristo. 

No texto Super Facto Adventus Antechrist/Confissió de Barcelona (1305) deixou claro 

que era importante saber a data que o Anticristo viria antes da Parusia, que referia ao retorno 

do próprio Cristo. Ele entendia que seria possível datar o tempo cronológico para o inimigo do 

Cristo. Sendo assim, mencionou o livro de Daniel que falou de 1290 dias, que traduziu  para anos, 

citando a visão que o Espírito Santo trocaria dias por anos. 

Antes de prosseguir o estudo deve-se compreender a figura simbólica do Anticristo, de 

acordo com Franco Júnior (1999, p. 43-46) Anticristo seria o oposto de Cristo, mas 

desenvolveria papel semelhante. Nasceria de uma virgem, filho do próprio Diabo, não de 

forma natural, mas similar ao Espírito Santo que concebeu sobre Maria presente na narrativa 

bíblica. Seu lugar de nascimento seria a Babilônia, viveria em Betsaida e Carazin, lugares 

rejeitados filho de Deus. Sendo judeu, a imagem social seria que trataria do próprio Messias 

que converteria muitos, mas depois seria morto pelo arcanjo Miguel. Essa visão medieval do 

Anticristo ser judeu, revela o imaginário social da época no século XIV, de ver este como 

inimigo social, que também permeia nos escritos do próprio Arnaldo, como de Joaquim de 

Fiore um certo antissemitismo. 

Arnaldo de Vilanova teve influência do próprio Joaquim de Fiore que precisou  

também que a Era do Espírito Santo com a vinda do Anticristo aconteceria em torno de 1260 

(LE GOFF, 1996, p.352). Na obra Super Facto Adventus Antechrist/Confissió de Barcelona 

(1305), continua falando da revelação de São Metódio, que fala em 1000 anos. São Cirilo 

falou que a Anticristo apareceria na datação próxima de alguns papas. Além da santa monja 

Hildegarda que escreveu sobre estilos proféticos. O livro do Apocalipse traz a imagem da 

besta com natureza simbólica relacionada aqueles prelados, falsos religiosos, que tinham 

aparência de serem cristãos, mas na realidade seriam enganadores do povo, praticantes do 

pecado. E ainda remontou a visão dos gafanhotos que na Escatologia teriam papel de feras  

que perseguiriam os homens e escureceriam o Sol. Tentou mostrar a associação aos líderes da 

Igreja que se apropriavam dos bens materiais e falseariam a verdade da doutrina de Cristo, 

sendo igual a gafanhotos. Teriam vocação pelos prazeres da carne, aquilo que satisfaz a si 

próprio. Esse imaginário apocalíptico estava presente na visão de Arnaldo que era associado a 

um tempo histórico de perseguição dos cristãos pelo Império Romano, mas foi ressignificado 

com a situação de um clero preocupado mais em viver o presente do que com a salvação dos 

fiéis. 
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No livro bíblico de II Tessalonicenses, Arnaldo de Vilanova citou o apóstolo São  

Paulo nas passagens bíblicas para denunciar os vícios do clero como nas Sagradas Escrituras. 

Estes estavam preocupados com a cobiça da riqueza, mantendo aparência cristã, mas na 

realidade eram transgressores do Evangelho. Os clérigos estavam corrompendo a comunidade 

cristã espalhando as iniquidades do Anticristo. De acordo com Falbel (1977, p. 172) o  mestre 

catalão mantinha um imaginário de uma sociedade ideal em que a figura do Anticristo, seria o 

motivo para a redenção da Igreja pecaminosa, para que esta passasse por uma transformação 

que voltasse a ser simples, sem hierarquias, defendendo o Evangelho. Os planos de uma 

doutrina reformista dos eclesiásticos estavam associados a visão Apocalíptica de que no 

futuro, não distante, o Anticristo viria sendo o sinal de uma etapa decisiva para a comunidade 

cristã, com o fim das dores nascendo a Igreja do Evangelho Eterno. 

Essa imagem futurística de tentar fugir de uma realidade que estava vivendo, Arnaldo 

de Vilanova tornou importante por revelar um imaginário de um período de crise da Baixa 

Idade Média, que o feudalismo não correspondia ao novo momento econômico que surgia. De 

acordo com Le Goff ( 1996, p. 346) ao pensar no fim dos tempos para superar as crises do 

presente, afirma: 

 

No conjunto desta literatura vemos o céu tornar-se cada vez mais o objetivo 

essencial e acentuar-se a oposição entre dois séculos: o presente, cheio de 

males e provações, e o futuro, renovação do paraíso origina. O mundo 

presente pertence a Satã. O mundo futuro pertencerá a Deus. [...] Como, para 

ele, “mil anos são como um dia”, daí decorre a existência de Idades de Mil 

anos, em que o último será o reino dos justos com Deus. ( grifo do autor) 

 

Convém dizer que a visão de precisar o momento da chegada do Anticristo, Arnaldo 

contrapôs ao discurso oficial da Igreja, de que não poderia conhecer tal data. A ideia do clero 

era basicamente ofuscar essa discussão pelo medo de enfrentar o questionamento de seu poder 

político. Em sua obra Arnaldo de Vilanova cita em vários momentos esse discurso dos 

clérigos, mostrando que houve uma tentativa de silenciá-lo ao condenar suas obras. É 

importante salientar que ele encontrou em doutrinas escatológicas um meio de criticar a Igreja 

Romana, ligando-a de discípula do Anticristo. Franco Júnior (1999, p. 46) tratou que o 

Anticristo, ser simbólico do Apocalipse, era relacionado ao outro, aquele inimigo de um 

grupo, nesse caso, o mestre catalão utilizou esse recurso como forma de criticar um clero 

corrompido pela posse de bens. 

Analisando mais uma vez a obra Super Facto Adventus Antechrist/Confissió de 

Barcelona (1305) Arnaldo de Vilanova deixa claro que queria ter um papel profético sobre 
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eventos que aconteceriam no futuro. É a ideia da esperança que move o autor a pensar que no 

amanhã haveria um novo mundo no estilo paradisíaco, com uma Igreja provedora do amor de 

Cristo, e que os sofrimentos dos fiéis seriam superados. Nisso era preciso estar atento aos 

sinais de que esse momento da chegada Anticristo seria decisivo para a purificação da Igreja. 

 No livro do Apocalipse os símbolos do Anticristo, a Besta eram vistos por Arnaldo no 

sentido imaginário de pensar um mundo de feras que ameaçariam a doutrina cristã, mas esse 

medo seria ideal para a união da comunidade cristã. O mestre catalão acreditava que o 

desprezo pela doutrina de Cristo e a corrupção da Igreja eram indícios de que estava próximo 

o tempo do Anticristo. É relevante entender esse contexto social de Arnaldo que estava 

presente no seu imaginário, claro esta mística apocalíptica era reformulada durante a crise do 

sistema feudal, diante de uma sociedade urbana que havia acumulado riquezas, a Igreja estava 

nesse universo de também desvinculada do papel espiritual, voltando para uma vida de apego 

às riquezas. Arnaldo buscou na simbologia escatológica uma maneira de expor sua visão de 

que a Igreja não deveria ausentar-se do papel de representante do Cristo na Terra. 

Convém tratar que para Topfer (2002, p. 344) essa noção de Juízo Final era comum na 

Idade Média quando: 

 

A perspectiva da vinda do Anticristo, figura central do evento escatológico, 

só poderia estimular a interpretação de catástrofes naturais, de epidemias, de 

desordens duradoras devidas à guerra, e também de situações sociais ou 

religiosas intoleráveis, como signos de sua vinda próxima e, portanto, do fim 

do mundo que o sucederia. 

 

Arnaldo atribuiu também aos falsos doutores, no caso dos Dominicanos de Sorbonne, o papel 

de seguidores do Anticristo, pelo fato de negarem a verdade evangélica que de certa forma 

ameaçava a salvação do povo cristão. Convém tratar que os Dominicanos condenaram 

diversas obras dele, além de impedí-lo de dar aulas na Universidade de Sorbonne. Sua crítica 

dirige-se no sentido que o grupo era fechado em suas ideias, e nem aceitando nada fora de sua 

visão, e nenhuma a verdade dos Evangelhos pelo medo de perderem sua posição social. É 

importante salientar que a crítica aos dominicanos era no sentido de afirmarem os 

ensinamentos cristãos, mas eles próprios não seguiam. Daí foram tidos como próximos com o 

inimigo de Cristo, que ao praticarem seus atos pecaminosos tornavam a Igreja vulnerável para 

a vinda do inimigo da cristandade. 

Na fonte Super Facto Adventus Antechrist/Confissió de Barcelona (1305) a Arnaldo 

fez críticas aos dominicanos de forma indireta quando disse: 
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Por todas essas perversidades, na revelação de São Cirilo, nosso senhor dá a 

doutrina para conhecer com certeza os falsos religiosos deste tempo, e para 

melhor conhecê-los diz expressamente as cores preto e branco ou outras 

cores, segundo já me referi a este respeito no final do livro que escrevi  

contra os thomatistas. Convém tratar que as cores que na citação acima o 

preto e branco das vestimentas referem aos dominicanos. Ele utilizou uma 

profecia de São Cirilo para criticar aqueles seus inimigos. Convém tratar que 

Arnaldo de Vilanova tinha simpatia pela Ordem Dominicana, de São 

Domingos (1170-1221), tanto que na sua sexta Idade de recorte da história 

da Igreja, deu lhes destaque como o caso de São Francisco de Assis (1181? -

1226). Nesse sentido, atribuiu um papel primordial na Ordem dos Pregadores 

ao levar a verdade Cristo a lugares tão distantes. Os dominicanos de Paris 

que seriam seus inimigos pelo fato de criticarem seu posicionamento 

considerando-o herege. 

 

A visão de Arnaldo em relação aos dominicanos era de proximidade antes dos embates 

em Paris, que houve troca de acusações de ambos os lados sobre a questão da crítica a Igreja. 

Depois que Arnaldo de Vilanova interessou por Joaquim de Fiore que foi base para o 

movimento herege dos Espiritualistas Franciscanos. Joaquim fez críticas as formas corruptas 

do clero que o mestre catalão identificou como ideal para fundamentar seu discurso contra os 

dominicanos de Sorbonne. 

Arnaldo de Vilanova foi um defensor da fé cristã e manteve uma postura crítica contra 

aqueles que desviaram da proposta do Cristo, com o apego aos bens materiais, desvinculando- 

se de uma doutrina espiritual. 

 

Ao criticar os teólogos de seu tempo atacou  o literalismo  na interpretação 

das Escrituras Sagradas e que foi aplicado pelos teólogos de Sorbonne para 

rechaçar as suas profecias. Como todo místico da corrente joaquimita- 

oliviana ele tende a adotar exegética de tipo alegórica e inteiramente livre 

permitindo dar asas fantásticas a imaginação na procura de sentidos 

esotéricos mais profundos do texto bíblico. Sob o ponto de vista histórico 

também aqui Arnaldo permanece como um conservador, pois já seu tempo  

os estudos bíblicos caminhavam a passos largos em direção a uma exegética 

mais rigorosa [...] Falbel (1977, p. 182). 

 

Arnaldo foi um visionário que acreditava num papel espiritual de pregar uma doutrina  

rigorosa que não fosse aquela da Igreja hierárquica, que estava imersa em corrupção. A ideia 

era a volta aos princípios do Cristianismo com posturas semelhantes dos primeiros apóstolos 

da Igreja Primitiva, onde havia uma direção de comunicação com Deus, sem a interseção da 

Igreja. Essas ideias representavam uma ameaça a estrutura do clero que utilizou de inúmeros 

instrumentos de perseguição, como em 1316 no Tribunal de Terragona condenou boa parte  

das obras de Arnaldo considerando –as heréticas. (SANTI, 1987, p. 283). 

Com base em Falbel (1977, p. 172) Arnaldo de Vilanova acreditava que com a vinda 
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do Anticristo os  eclesiásticos  arrependeriam  de seus  atos,  o momento  seria decisivo para a 

Igreja significando um novo tempo de purificação, da Igreja material nasceria a espiritual. O 

sofrimento da sociedade caminharia para o fim. O mestre catalão faleceu em 6 de setembro de 

1311 durante a viagem de barco a caminho de Avinhão, na costa de Gênova (Itália). 

 

Conclusão 

 

 

Diante de tudo que foi exposto, através da análise da fonte Super Facto Adventus 

Antechrist/Confissió de Barcelona (1305) do século XIV, é plausível salientar que Arnaldo de 

Vilanova pensava no fim do mundo e a chegada do Anticristo como meio de fazer com que a 

igreja fosse reformada. Um clero que ao longo do período acumulou riquezas e fora  

duramente questionado. Há uma visão de esperança na escatologia do fim dos sofrimentos, 

dores. Para ele o Anticristo é remetido de forma simbólica ao outro, aquele que estava 

envolvido nos vícios dos prazeres materiais. 

Arnaldo de Vilanova criticou o clero apegado às riquezas e teve a preocupação em 

assumir o papel de profeta que pregasse pela purificação eclesiástica a fim de estabelecer a 

caridade entre as pessoas, porque disso faria uma nova religião, para isso, acreditava que 

deveria resguardar dos dias piores que estavam vindo antes da chegada deste Anticristo. 
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Resumo: Desde que o tema da escatologia passou a ter amplo espaço de debate nos 

Manuscritos do Mar Morto, tem-se promovido diferentes análises comparativas entre essa 

documentação e os demais textos do judaísmo pré 70 e do cristianismo primitivo. Boa parte 

dos pergaminhos encontrados na Caverna 4Q reforçaram a intenção escatológica de alguns 

preceitos bíblicos, não sem exibir, entretanto, uma escatologia multifacetada e de teor 

profético. Assim, de modo que nos parece mais oportuno reservar o devido espaço que o tema 

da escatologia tem nos manuscritos do Mar Morto, nos propomos ao debate sobre a crença no 

pós-morte e a mensagem profética na biblioteca de Qumran. Temáticas que, longe de se 

concretizarem uma particularidade a essa comunidade judaica, oferecem, antes, um caminho 

acessível para identificarmos as nuances literárias rabínicas que foram predominantes ao final 

do séc. I e.c. 

 

Palavras-chave: Escatologia. Manuscritos do Mar Morto. Profecia 

 

 

O tema da escatologia repercutiu consideravelmente nos estudos sobre os 

Manuscritos do Mar Morto em meados dos anos 80, a partir de uma efetiva análise 

comparativa entre essa documentação e os demais textos do judaísmo pré 70
291 

e do 

cristianismo primitivo. A tendência que se verifica em boa parte da historiografia bíblica
292 

tem por princípio algumas evidências sobre a crença no pós morte que se encontra tanto em 

textos da tradição judaica bíblica e rabínica ao final do século primeiro da era comum, quanto 

na Septuaginta. Uma vez que a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto na Caverna 4Q 

reforçou a intenção escatológica de alguns preceitos bíblicos, os debates sobre a crença no fim 

dos tempos foram reafirmados e os Manuscritos de Qumran foram inseridos na categoria de 

uma narrativa para/pré-bíblica que comporta, no interior de seus preceitos, o conceito   cíclico 
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de tempo, e por isso escatológico. Todavia, a literatura de Qumran exibe não só uma 

escatologia multifacetada, como tem uma natureza exegética diferente das demais narrativas 

judaicas ou cristãs primitivas que não admite que ela seja tomada nas análises genéricas de 

outros temas bíblicos. 

No intuito de reservar o devido espaço que o tema da escatologia tem nos 

manuscritos do Mar Morto, sobretudo quando em contraste com outras fontes bíblicas e 

rabínicas do período pré 70, pautamos que a crença no pós-morte, longe de se concretizar uma 

particularidade apenas da comunidade judaica de Qumran, oferece um caminho acessível para 

identificarmos as nuances literárias rabínicas que foram predominantes ao final do séc. I e.c. 

Uma vez que a presença do tema da escatologia é explorado, na biblioteca de Qumran, tanto 

nos textos não-sectários quanto nos sectários, e que, especialmente esse último, parece 

declarar uma posição mais efetiva da autonomia do escriba sacerdotal frente às interpretações 

de temas que eram também bíblicos, temos a oportunidade de verificar, no embate entre a 

produção diaspórica e a oficial do circuito Jerusalém-Babilônia, temas literários que foram 

recorrentes ao final do séc. I e.c e que ganharam interpretações próprias à luz dos 

posicionamentos filosóficos e teológicos das comunidades às quais correspondiam. 

Um quadro que nos auxilia a compreender a emancipação da literatura rabínica no 

período pós 70 e que nos permite explorá-la, com maior cuidado, a partir das singularidades 

que permeiam as duas grandes produções literárias do período: a oficial, que com a 

compilação da Mishnah e dos talmudim, efetivou Jerusalém e a Babilônia como suas 

representantes, e a da diáspóra, que com os escritos do Mar Morto conferiu à comunidade de 

Qumran a principal responsável por essa parcela. 

 

Escatologia e Revelação Messiânica na Produção Literária do Pré 70 

 

 

Conforme indica Lars Albinus, na obra The House of Hades: Studies in Ancient 

Greek Eschatology, a escatologia é uma categoria de observação da perspectiva da 

fenomenologia da religião e, muita embora o termo tenha sido cunhado no século XIX a partir 

de circuitos teológicos, ele mantém suas raízes atreladas à expressão grega τὸ ἔσχατον
293 

a 

qual, na Septuaginta, é utilizada a partir da fómula ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν
294

, associando a 

ideia de fim à de tempo (ALBINUS, 2000: 9). A aproximação do conceito de fim à natureza 

 
 

293  
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294  
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cíclica ou linear do tempo é o que irá conferir à escatologia a sua crença no fim dos tempos 

que, de acordo com a tradição da qual ela se deriva, irá dar ênfase à crença do pós morte e no 

messianismo, ou apenas à interrupção da vida terrena, esta última pouco considerando a era 

que virá a seguir (HOGERTERP, 2009: 3). 

Uma vez que os escritos de Flávio Josefo, Philo e a Septuaginta são capazes de 

nos dar indícios sobre a crença no pós morte entre algumas comunidades judaicas,  foi 

somente com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto que a temática da escatologia pôde 

alçar evidências mais concretas dessa perspectiva entre a literatura do pré 70, levando a crer 

que a presença desse tema se verifica, inclusive, nos textos bíblicos. Uma constatação que 

retira a imagem, por vezes engessada, do tema escatológico como derivado – nos  

pergaminhos – do evento que condicionou Jerusalém e o Segundo Templo à destruição, 

reforçando assim a crença, entre algumas comunidades judaicas, em um fim escatológico. 

O estudo da natureza profética dos pergaminhos tem levado os estudiosos a 

verificarem tipos diferenciados da escatologia presente nestes, variando desde  uma 

perspectiva profética ou apocalíptica, a uma escatologia inaugurada e futura (HEGERTERP, 

2009:  5;  KNIBB,  1999:  381;  NICKLESBURG,  2005:  34-37).  Todavia,  parece  ter       se 

estabelecido um consenso de que, muito embora haja uma variação nos componentes 

escatológicos de Qumran que vão desde uma experiência contemporânea a uma revelação 

messiânica, é a partir da Escritura que a escatologia é explorada nos documentos do Mar 

Morto, especialmente nos sectários (HOGERTERP, 2009: 6). Uma ideia que, entre os 

estudiosos, acaba aproximando a inalienabilidade da sagrada Escritura em favor dos interesses 

sectários da comunidade, tornando-a operante no contexto social. 

Eugene Ulrich (2002: 183-184), em contrapartida, tem argumentado que o fato da 

Escritura atuar como o ponto de partida para uma interpretação apocalíptica nos escritos do 

Mar Morto, isto não se dá em detrimento de uma diferenciação exata que se faz entre os 

escritos de Qumran como textos sectários e não sectários, mas que tal fato está atrelado aos 

impulsos e perspectivas judaicas gerais que foram predominantes em algumas comunidades 

judaicas, sobretudo antes da forma definitiva do cânone farisaico. Segundo informa Ulrich, 

não somente os pergaminhos do Mar Morto apontam para uma evidência do hebraico, 

aramaico e grego nos escritos bíblicos, como a Septuaginta, ao se propor a uma tradução da 

bíblia hebraica para o grego, já demonstrava diferenças interpretativas resultantes do processo 

de tradução que caracterizaram muitos escritos sagrados judaicos (ULRICH, 2002: 185). 

Nesse sentido, uma vez que fragmentos de textos bíblicos
295 

foram encontrados 
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também em Massada (Mas1, 12, f-h), datando de 73 e.c, em Wadi Murabba
296

, datando de  42 

e.c a 135 e.c, e na Ásia Menor
297 

(8HevXII, gr), datando depois do período ptolomaico, as 

vidências bíblicas de Qumran impõem um desafio à crítica textual na medida em que retiram  

a intenção apocalíptica como predominante nos textos sectários e eleva as vozes do discurso à 

real circulação que os escritos bíblicos tiveram entre as comunidades judaicas antigas, 

sobretudo na diáspora mediterrânica e palestina. 

As menções que se fazem, em alguns livros da Tanakh (Bereshit, 49.1), da 

Septuaginta e dos Pseudoepigráficos (Mets'hafe Kufale, 45. 14) às expressões הימים באחרית e 

ἐπ᾽ ἐσχάτ(ου/ῳ/ων) τῶν ἡμερῶν, indicam não somente a crença no fim dos tempos, como 

apontam perspectivas futuras, servindo como base para as interpretações escatológicas de 

algumas tradições judaicas (HOGETERP, 2009: 25). A exemplo do livro de Devarim, que 

apresenta a expressão fim dos dias
298 

em duas passagens relacionadas às bênçãos e maldições 

que devem reger a Aliança (Devarim, 4.30, 31.2), alguns estudiosos são inclinados a 

identificar a atuação da Escritura – enquanto um conjunto de livros reconhecidos de comum 

acordo para todas as comunidades judaicas do século I e.c – como condicionante às 

interpretações escatológicas das demais produções literárias do período (ALBINUS, 2000: 

13- 14; HOGETERP, 2009: 25-26). 

Para esta proposição vale lembrar que, muito embora a noção de Escritura já 

estivesse bem estabelecida ao final do séc. I e.c, especialmente no que tange aos livros da 

Torah, a forma definitiva do livro de Devarim ainda parecia encontrar algumas disparidades 

entre algumas comunidades judaicas da diáspora mediterrânica (MACDONALD, 2011: 52; 

NEWMAN, 1976: 322; RYLE, 1895: 53-54), pelo menos até o decênio final do século I e.c, 

quando, com o Sanhedrin de Jamnia, tentou se estabelecer os livros pertencentes ao cânone 

judaico nas categorias de Torah, Neviim e Ketuvim (TOSEFTA. Mas. Sanhedrin. VIII.1; 

GUEMARAH. Mas. Baba Bathra, II.14b; GUEMARAH. Mas. Rosh HaShana, III.31ª). Uma 

vez que Devarim desempenha um papel de destaque na composição escatológica de Qumran e 

de outros escritos do séc. I e.c (HOGETERP, 2009: 26), pautamos que a afirmação da atuação 

direta da Escritura
299 

nos componentes escatológicos de outras literaturas, sobretudo  

rabínicas, deve prezar também pelo cuidado em se conferir à definição de Escritura, no séc.   I 

 

295  
Bereshit, Vaykra, Devarim, Tehilim, Yiehezkel. 

296  
Bereshit, Isaiah, Bamidbar e Trei Asar. 

297 
Neviim. 

298  
No original: הימים באחרית. 

299  
Aqui compreendida em sua forma de Tanakh. 
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e.c, suas delimitações precisas, visto que muitas comunidades judaicas, sobretudo aquelas da 

diáspora, ainda tinham dificuldade na aceitação de alguns livros pertencentes à categoria de 

Neviim, Ketuvim. 

Se mesmo com o Sanhedrin de Jamnia essa delimitação não foi específica quanto 

aos livros pertencentes a cada categoria, com exceção da Torah, cabe indagarmos sobre a real 

legitimidade e aceitação que muitos escritos sagrados – ainda que oficialmente reconhecidos 

pelo Sanhedrin de Jamnia – tinham para algumas comunidades judaicas. Nos levando a 

questionar se os componentes escatológicos presentes na literatura rabínica do período, 

sobretudo a de Qumran, não estão também relacionado à pluralidade na aceitação e 

legitimação de determinados escritos sagrados do que, propriamente, servem apenas como 

indícios da intervenção direta e quase irrefreada dos escribas frente ao texto sagrado original. 

Embora seja possível detectarmos evidências escatológicas nos pergaminhos do 

Mar Morto que se derivam diretamente da interpretação que se confere ao texto sagrado 

original, como é o caso de Pesher Bereshit: 

 

[No] quadringentésimo oitavo ano de vida de Noé aconteceu o fim deles. E 

Deus disse: “Meu espírito não habitará no homem para sempre, e seus dias 

serão determinados a cento e vinte anos” (Gênese, 6.3) – até o  fim do 

dilúvio. E as águas do Dilúvio chegaram à terra no sexagentésimo ano de 

vida de Noé, no segundo mês – no primeiro dia da semana – no sétimo 

décimo dia (do mês). Naquele dia, todos os manancias das grandes 

profundezas jorraram e as janelas do céu foram abertas. E a chuva caiu na 

terra por quarenta dias e quarenta noites (7. 11-12). [...] No dia em que Noé 

saiu da Arca (8. 18), no final de um ano completo, [...] Noé acordou de sua 

embriaguez e soube o que o seu filho mais novo havia feito para ele. E ele 

disse: “Amaldiçoado seja Canaã; um escravo de escravos deverá ele ser seus 

irmãos” (9. 24-25). Ele porém não amaldiçou Cam, só seu filho, pois Deus 

havia abençoado os filhos de Noé. E deixou-o viver nas tendas de Sem (9. 

27). [...] Agora Abraão estava com setenta anos e, por cinco anos, Abraão 

morou em Harã. [...]. O cetro não deverá apartar-se da tribo de Judá, nem o 

bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem. 

E os povos serão obedientes a ele (Gênese, 49. 10). Quando quer que Israel 

comande, [nunca] deverá faltar um descendente de Davi no trono. Pois o 

cetro de comando e a Aliança da realeza, [e os clãs] de Israel são o pé, até a 

vinda do Messias da Retidão, o Ramo de Davi. Pois para ele a sua semente é 

concedida a Aliança da realeza sobre seu povo, por gerações sempiternas, as 

quais ele deverá manter...a Lei com os homens da Comunidade, pois...é a 

assembleia dos homens.
258

 

(4Q252, V, 1-5). 

 
 

                                                      
258

 Na tradução de Júlia Barany e Maria Helena de Oliveira para a quarta edição de Geza Vermes. Cf. VERMES, 

G. OS MANUSCRITOS DO MAR MORTO. 4ª ed. Tradução de Júlia Bárany e Maria Helena de Oliveira  

Tricca. São Paulo: Mercuryo, 1997. pp. 342-344. 
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Essa não parece ser, todavia, uma especificidade dos textos bíblicos de Qumran, mas antes 

uma perspectiva genérica dos textos rabínicos do pré 70 (HOGETERP, 2009: 26). Também o 

Mas. Sanhedrin indica, por meio da legislação oral, que havia uma crença rabínica primitiva 

na ressurreição dos mortos: 

 

Todos os judeus têm uma parte no Mundo Vindouro, como se diz, (Isaiah, 

60.21), “Teu povo são todos justos; eles herdarão a terra para sempre, o  

ramo da minha plantação, as obras das minhas mãos, para que Eu seja 

glorificado”. Estes não têm parte no mundo que está por vir: Aquele que diz 

que [a crença n]a ressurreição da morte não vem da Torah. [Aquele que diz 

que] que a Torah não é do Céu, e um Apikoros
259

. Rabbi Akiva diz:  

“também aquele que lê livros de fora/estrangeiros, e aquele que sussurra [um 

encantamento] sobre uma ferida, dizendo, (Shemot, 15.26) “Não vou lançar 

sobre ti nenhuma dessas doenças que lancei sobre os egípcios porque eu sou 

o Senhor que te sara”. Abba Shaul diz: “também aquele que profere o nome 

Divino como ele foi soletrado” (MISHNAH. Mas. Sanhedrin, 10. 1). 

 
Josefo também indica a crença na ressurreição, atribuindo-a aos fariseus e indicando a 

antiguidade de tal credo na menção de que ele se tornou uma autoridade entre seus membros: 

 

A maneira de viver dos fariseus não era nem mole nem cheia de delícias. [...] 

Atribuem ao destino tudo o que acontece, sem, todavia tirar ao homem o 

poder de nele consentir, de sorte que, tudo sendo feito por ordem de Deus, 

depende, no entanto, da nossa vontade, entregamo-nos à virtude ou ao vício. 

Eles julgam que as almas são imortais, que são julgadas em um outro mundo 

e recompensadas ou castigadas segundo foram neste, viciosas ou virtuosas; 

que umas são eternamente retidas prisioneiras nessa outra vida e que outras 

voltam a esta. Eles granjearam por essa crença, tão grande autoridade entre o 

povo, que segue os seus ensinamentos em tudo o que se refere ao culto de 

Deus e às orações solenes que lhe são feitas. 

(JOSEFO. Antiquitates Judaicae, XVIII, 14) 

 
Não só o Mas. Sanhedrin e Josefo, enquanto fontes do pós 70, associam a 

existência da interpretação apocalíptica e da crença messiânica entre comunidades judaicas 

muito antigas, como o Pesher Bereshit de Qumran, enquanto um documento bíblico 

parafrásico, reitera a afirmativa da dinamização de interpretações escatológicas a partir da 

prática literária que se estabeleceu entre algumas comunidades do pré 70. Entretanto, se por 

um lado é possível detectarmos evidências que apontam para o tema da escatologia  já 

presente em Qumran na sua fase pré 70, por outro não temos condições de datar a 

inauguração de uma convicção
260  

escatológica em Qumran, uma vez que somente dois 

                                                      
259

 Termo usado na Mishnah para se referir àqueles que não terão uma parte no mundo vindouro. 
260

 Sobre o surgimento de uma possível convicção escatológica em Qumran, cf. HOGETERP, A. L. A. 

Expectation of the End. Leiden/Boston: Brill, 2009; PUECH, É. Messianism,    Resurrection, and Eschatology at 

Qumran and in the New Testament. In. ULRICH, E; VANDERKAM, J. (eds.). The Community of the Renewed 
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textos do período pré Qumran, isto é, o período que abrange as composições literárias de 

Qumran que antecedem a qualquer cronologia de assentamento da comunidade no deserto da 

Judéia, chegaram aos nossos domínios. 

Hanokh (1:5) e Mets'hafe Kufale
261

 
  
(4:17-19; 1:27-28, 29c; 23:14-31; 5:1-19) 

abordam o tema da escatologia e datam do período pré Qumran, mas não nos permitem 

observar a evolução de uma primeira convicção escatológica para aquelas que se afloraram 

entre os textos sectários. Neste sentido, podemos apenas aferir que a escatologia em Qumran 

é um tema muito mais primitivo do que leva a crer a historiografia tradicional, que aponta a 

estreita relação entre o surgimento de uma doutrina escatológica a favor dos interesses de 

grupos sectários. Mesmo entre os textos não-sectários e parabíblicos é possível observarmos 

uma variedade de evidências que indicam a presença de uma escatologia em Qumran 

antecedendo a produção literária sectária. Em Pseudo-Moshe são apresentadas as 

circunstâncias que levaram ao cativeiro de Israel e à devastação da terra santa, além da ênfase 

no período pós exílio: 

 
Nas mãos dos filhos de Aa[rão] ... setenta anos. Os filhos de Aarão os 

governarão e eles não caminharão [em] Meus [ca]minhos conforme Eu 

recomendei a ti
262 

para que possas testemunhar contra eles. Eles também 

farão o que é mau a Meus olhos, assim como Israel fez nos tempos antigos  

do seu reinado, apartados daqueles que virão da terra de seu cativeiro para 

construir o Santuário. Eu irei falar no meio deles, e darei a eles um 

mandamento, e eles entenderão tudo o que eles e seus pais renunciaram. E 

ao completar aquela geração no sétimo jubileu da devastação da terra, eles 

esquecerão o preceito, e o tempo marcado, e o Shabath e a Aliança. Eles 

falharão em tudo isso e farão o que é mau a Meus olhos. Esconderei Minha 

face deles e os entregarei nas mãos de seus inimigos, e [os] enviarei ao fio 

da espada. Mas deixarei um sinal para lembra-los que não serão 

obli[ter]ados [pela Minha fúria] e por ter eu escondido Minha face deles. Os 

anjos da Per[se]guição os governarão...[e eles volta[rão] e farão o que é mau 

a Meus olhos. Caminharão na obs[tinação de seus corações] [...].  

[...] e a dominação de Satã estará sobre eles para conduzí-los à espada por 

uma semana de an[os]...e, naquele jubileu, eles vão quebrar todos os Meus 

preceitos e todos os Meus mandamentos que eu [lhes] ordenei [pela mão de] 

Meus servos, os profetas, [e eles irão] para entrar em luta uns contra os 

outros por setenta anos a partir do dia da quebra da [Lei e da] Aliança que 

eles desobedecerão (4Q390, 1-2). 
 

 

 

                                                                                                                                                                          
Covenant. Notre Dame: Notre Dame University Press, 1994. pp. 235-256. 

 
261

 Cf. DIMANT, D. New Light from Qumran on the Jewish Pseudepigrapha. MQC II, 405-47. In. MARTÍNEZ, 
F. G. (ed.). Scripture and the Scrolls. Leiden: Brill, 1992. pp. 164-177. 

 
262

 Na tradução de Geza Vermes, supõe-se que o discurso é dirigido a Moshe. Todavia, tal nome não é apresentado 

no manuscrito original. 
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A partir de tal descrição, alguns estudiosos são inclinados a crerem que as lutas 

dos judeus contra os domínios opressores, somadas aos abusos do sacerdócio de Jerusalém, 

podem atuar como a primeira indicação datável sobre a preocupação escatológica que aflorou 

em Qumran (HOGETERP, 2009: 37). Igualmente, Pseudo-Daniel (4Q243-244; 4Q245) e 

Pseudo-Yiehezkel (4Q385c; 4Q386; 4Q388) abordam claramente a crença no fim dos tempos, 

e 1QM (I, 1-7; III) apresenta ao longo de todo o seu conteúdo uma preocupação com o destino 

final de Israel no mundo que, conforme indicado nos pergaminhos, será definido pela vitória 

da terra santa sobre o mal estrangeiro. 

Diante de tais evidências sobre o tema da escatologia presente em boa parte dos 

textos não bíblicos de Qumran do pré 70, bem como das demais literaturas do pós 70, 

verifica-se uma preocupação natural e primitiva com os conceitos de tempo terreno e celestial. 

Antes que a produção textual derivada dessas interpretações possam incidir sobre qualquer 

diferenciação literária que se faça entre escritos sectários ou bíblicos, ela tende mais para a 

realidade textual e interpretativa que assola a produção literária judaica antiga, sobretudo a do 

pré 70. Observar tal preocupação é tão evidente que é possível encontrarmos em uma mesma 

caverna, a exemplo da 4Q, a presença de documentos de origem jerusalemita que enfatizam a 

crença no pós-morte, junto à textos polêmicos que discutem o desvirtuosismo do sacerdócio 

do Templo (HOGETERP, 2009: 43). 

Neste sentido, pensar a escatologia em Qumran a partir de uma perspectiva do 

sectarismo e do não-sectarismo, assim como associar o tema do pós-morte no cristianismo 

emergente como uma influência direta das comunidades judaicas antigas apartadas do 

sacerdócio do Templo, não encontram muitas razões quando elencados os dados dispostos na 

fonte. O tema da escatologia em Qumran, bem como em outras comunidades, não parece ser 

um produto direto de quaisquer interesses políticos ou sectários. Expressa, primeiramente, 

uma necessidade quase natural de pensar o pós vida a partir de hipóteses possíveis. O que faz 

da escatologia, em termos judaicos antigos, um paradigma multifacetado para a 

fenomenologia da religião. 

De forma a não negligenciar as perspectivas escatológicas tão recorrentes entre 

algumas comunidades judaicas – algumas inclusive declarando a crença no pós morte como 

uma interpretação legítima extraída diretamente da Lei –, podemos elevar a escatologia de 

Qumran, tal como pontua Eugene Ulrich (2002: 184-186), a uma condição que não é, 

exatamente, a da diferenciação literária e autoritária que, em Qumran, se conferiu aos seus 

textos não sectários e sectários, mas que parece se ater a uma prática interpretativa  recorrente 

entre algumas comunidades – sobretudo do pré 70 – de retirar do texto de origem, bíblico e 
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legítimo, interpretações e preceitos que, ainda que atrelados aos interesses filosóficos e 

teológicos de cada seita, se configuravam como escritos também sagrados uma vez que eram 

possibilitados pelo texto bíblico. Uma relação que, no pós 70, acirrou a necessidade da criação 

de um corpus canônico oficial – tal como se deu com o Sanhedrin de Jamnia e, 

posteriormente, com a compilação da Mishnah e dos talmudim – para atuar como um “freio” 

na pluralidade das práticas interpretativas que eram condicionantes à Lei oral. 
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CONVENTO DA MADRE DE DEUS DE LISBOA: MEMÓRIA E 

SANTIDADE FEMININA EM PORTUGAL (SÉC. XVII) 

 

 

Nezivânia Xavier Freitas
263

 

 
 

Resumo: O ideal de santidade nos relatos da crônica Notícia da Fundação do Convento da 

Madre de Deus de Xábregas está imbricado com a construção memorialística da história do 

Convento no ato de rememorar, ou para Catroga (2009), re-presentificar as primeiras freiras 

durante os ritos das celebrações natalinas. As relações entre história e memória são 

representações do passado e delineadoras de imaginários que atuam na definição de 

identidades sociais e, na perspectiva aqui abordada, investigaremos a construção 

sacramentalizada da identidade do Madre de Deus fundamentada na santidade e na origem 

mística da comunidade. A compreensão de tal relação é fundamental para a produção do 

conhecimento histórico acerca do objeto em questão, dado que história e memória são formas 

da consciência humana lidar com o passado e, para as coletinas de Xábregas, elaborar 

modelos de virtude para o presente e registrar vestígios para a posteridade. 

 

Palavras-chave: Convento da Madre de Deus, memória, santidade. 

 

 

 

As relações entre história e memória enquanto representações do passado e 

delineadoras de imaginários que atuam na definição de identidades sociais tem gerado debates 

no âmbito da Teoria da História e História da Historiografia. A compreensão de tal relação é 

fundamental para a produção do conhecimento histórico dado que história e memória são 

formas da consciência humana lidar com o passado e possuem vários pontos convergentes, no 

entanto, não se trata de conceitos confusos entre si ou que podem ser usados como sinônimos 

na narrativa histórica. Paul Ricoeur recorre, dentre vários autores, à definição platônica e 

aristotélica de memória: representação presente de uma coisa ausente por meio da  elaboração 

cognitiva ou monumental (exemplo da imagem de cera) de imagem-objeto similar ou cópia; 

perspectiva aristotélica situa a memória no passado e a define como lembrança no espírito de 

algo que a alma diz ter ouvido, sentido e pensado - recordação (RICOEUR, 2007). 

Resumidamente é a presença do ausente marcada pelo tempo, para François Dosse “a 

memória, pressupondo a presença da ausência, permanece a ligação essencial entre o passado 

e o presente, desse difícil diálogo entre o mundo dos mortos e dos vivos” (DOSSE, 2000). 

Santo Agostinho afirma que a memória é o presente do passado, uma evocação no tempo 
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presente de acontecimentos passados, essa explicação alude ao fato de que é impossível 

acessar o passado tal como o foi e que a lembrança/recordação ocorre no presente e está  

sujeita aos signos e sentidos do tempo em que ocorre a rememoração. O acesso aos 

acontecimentos do passado é viabilizado pela recordação (espontânea ou forçada) construtora 

de representações cuja finalidade é atribuir sentido ao presente e dar futuros ao passado. 

Fernando Catroga aproxima-se de Aristóteles e define a memória em três níveis: 

protomemória voltada para os ritos sociais; memória relacionada ao ato de recordar e ao 

reconhecimento identitário e a metamemória que consiste nas representações feitas a partir de 

algo vivido (CATROGA, 2009). 

A protomemória está relacionada à concepção de memória coletiva, enquanto a 

memória é subjetiva e a metamemória é identificada com o processo de forjar memórias 

nacionais ou grupais por meio da instituição de ritos que sacraliza a recordação e cristaliza a 

representação em monumentos, santos, datas comemorativas etc. As recordações são 

subjetivas, no entanto Ricoeur ressalta que o “eu” ganha consciência de si em comunicação 

com os outros; na relação de alteridade. E mesmo a memória sendo individual ela é construída 

na relação do eu com as memórias diversas do outro ou grupos (familiares, regionais ou 

nacionais) e está em constante movimento de autoconstrução, pois o presente está 

continuamente se tornando passado e sofre alterações no campo das representações do 

pretérito devido ao jogo de signos e símbolos envolvidos em cada presente do sujeito 

evocador da recordação. Catroga adota a perspectiva de plurimemórias que, ao serem 

acessadas no processo de rememoração alteram as representações do passado e das memórias 

retidas. Leandro Karnal exemplifica esse movimento com a experiência do álbum de 

debutante que adquire um significado singular cada vez que a protagonista o manuseia, pois 

novos signos são acionados em cada presente da testemunha (KARNAL, 2005). 

A lembrança é temporal e não se dissocia da noção humana de tempo que Santo 

Agostinho define com maestria como a “extensão da alma” e elabora uma ideia da relação 

homem-tempo: “presente do passado (lembrança/memória), presente do presente 

(visão/percepção) e presente do futuro (esperança)”, de modo que o historiador ao usar a 

memória como fonte não se relaciona com o passado, mas com as presentificações de 

passados. E isso ocorre com as outras fontes, pois em cada presente histórico o sujeito que 

produz a narrativa (fontes ou historiografia) está no movimento de re-presentificação do seu 

próprio passado, no seu presente e na expectativa do futuro; ou seja, é a articulação do 

presente do historiador com a representificação do sujeito estudado. Este presente histórico 

para Reinhart Koselleck é ponto de encontro do espaço de experiência com o horizonte de 
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expectativas. Nesta perspectiva a rememoração não apenas evoca o passado, mas  transforma- 

o. Cada presente constrói a própria memória e história dentro do horizonte de expectativas e 

das possibilidades conforme as carências e necessidades político-sociais  e  culturais 

envolvidas (KOSELLECK, 2006). 

Na perspectiva de análise do Convento da Madre de Deus e a construção 

memorialística em ritos sacramentais não descartamos o conceito de memória pública 

(coletiva, partilhada), pois não dissociamos o ato de recordar da relação de alteridade embora 

tenhamos consciência que nas sociedades complexas e heterogêneas da atualidade é mais 

difícil perceber essa relação dialética entre o sujeito e a coletividade. O desejo da 

verossimilhança leva o sujeito a comparar as recordações pessoais com as do outro num 

horizonte comum de reconhecimento e compartilha. Isso ocorre devido a realidade cultural da 

pessoa que partilha signos e símbolos que media o entendimento pessoal e social, portanto as 

recordações do eu são representadas, selecionadas, escritas e ditas através de signos cujo 

sentido é coletivo e comunicável (RICOEUR, 2007; GUEERTZ, 2008). 

As construções de memórias são pensadas também pela face do esquecimento. 

Tzvetan Todorov defende que a memória é sempre seletiva (retenção afetiva) e, quanto maior 

for a dimensão coletiva da recordação, maior é a possibilidade dos abusos. Deste modo o 

esquecimento, ao contrário da ideia platônica de que memória é conhecimento e a amnésia 

ausência deste, foi algo conhecido e vivido e, por algum motivo “arquivado” (TODOROV, 

2000). Conforme Ricoeur a relação entre recordar e esquecer que vai além da definição de 

qual é produto de quem ou quem vem antes ou depois e define dois tipos de esquecimentos: 

irreversível (reino do vazio) e de reserva (pode sempre se mostrar no que Freud define como 

pré-consciente e ascender ao consciente). Esse movimento de recordar e esquecer garante a 

dinâmica  dos   usos   e  abusos   da  memória,  o  esquecimento   quando  forjado  pode      ser 

desmascarado dada a possibilidade de vir a ser recordado (reserva) e as lembranças podem ser 

re-significadas a cada rememoração (RICOEUR, 2007). 

A ciência histórica com métodos específicos, e que possui a mesma “dívida e 

responsabilidade com os que, outrora, foram condenados ao silêncio” ou não, está aí para 

investigar esse processo de esquecimento e de escolhas das memórias a serem passadas para a 

posteridade; esta dinâmica é a função primordial nas análises cronísticas. Ricoeur ressalta  

que, tanto a memória quanto a história, são narrativas e possui a necessidade de continuar a 

narrar, uma forma de organizar o tempo e se constrói como representação, e possui a função 

de orientar os homens no tempo como Magistra Vita. No entanto a narrativa memorialística 

difere da narrativa histórica (historiografia) devido aos métodos acionados na construção de 
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ambas, cujo ponto convergente é a representificação dos mortos; prática simbólica necessária 

a confirmação da vitória dos vivos sobre a morte (RICOEUR, 2008). É a consciência da 

finitude que faz o homem histórico; carente de sentido. Catroga faz analogia da escrita da 

história (e também da memória) aos ritos funerários em que a construção de signos visíveis 

para colocar no lugar do ausente é semelhante às construções narrativas/representação, neste 

caso especificamente a Crônica, que dá futuros ao passado ausente da Comunidade xabregana 

(CATROGA, 2009). 

Nesta comunicação analisamos o manuscrito Notícia da Fundação do Convento  

da Madre de Deus das religiosas descalças de Lisboa, da Primeira Regra de nossa Madre 

Santa Clara escrita em 1639. Um modelo singular no corpo Cronístico de Portugal na Idade 

Média e Moderna. O documento, em forma de diálogo, é o registro da exegese, feita naquela 

Comunidade no período natalino, acerca da história conventual daquela ordem. Santa Clara de 

Assis e São Francisco constituíram os modelos de vida e espiritualidade para as coletinas de 

Lisboa. À fundadora, D. Leonor de Lencastre (1458-1525), às primeiras religiosas e às 

imagens e relíquias do Convento foram atribuídos muitos aspectos relativos à santidade, 

milagres e visões. A memória destes personagens/fundadores é evocada com caráter de 

exemplaridade e sob a máxima da santidade. A origem do Convento é associada a eventos 

místicos (visões e milagres), neste sentido, não podemos dissociar a espiritualidade 

contemplativa das visões e dos milagres. Propusemos neste trabalho, para além dos aspectos 

mencionados, a análise da construção memorialística sacramental como afirmação identitária 

do convento fundamentada no ideal de santidade e a função social do milagre para os 

lisboetas. 

O  documento  Noticia  encerra  em  si  os  três  níveis  de  memória  descritos por 

Catroga (2009): trata-se de um constructo coletivo nascido dos ritos das celebrações natalinas 

do Convento; são compiladas memórias individuais para reafirmar a identidade da 

Comunidade fundamentada na santidade das freiras fundadoras e sacralizado em um 

Monumento escrito que deveria nortear a vivência diária das freiras e a posteridade. A 

santidade das primeiras freiras é rememorada para reafirmar o grau elevado de espiritualidade 

da Comunidade desde os primórdios da Casa e, ao ser realizado como rito sagrado estabelecia 

um parâmetro de vida e da relação do humano com o divino naquele presente e, sacralizado 

pela escrita, para a posteridade. Nenhuma freira que antecedeu a escrita da crônica foi 

canonizada pela Igreja, no entanto a elas foi atribuído o caráter de santidade confirmada pelas 

narrativas de visões e milagres. Os relatos dos milagres no documento estão associados à 

santidade (confirmação divina do santo) e à mística das visões, partindo do pressuposto que 



595 

 

 

 

somente os santos têm visões e por este motivo são “os que atestam que Deus é visível já 

agora pela fé ou em visão. Ver Deus é dar-se conta de que ele existe e de que, como no caso 

de Agostinho, é inútil procurá-lo fora de si, porque ele está no íntimo do homem mais do que 

o próprio homem” (BORRIELLO, Dicionário de Mística, 2003, p. 399). Por tratar-se de um 

ambiente religioso a sacralidade da criação memorialística é acionada, mas não desvinculada 

do contexto político e social em que foi produzida. O milagre, definido como intervenção 

divina na ordem natural, possuía uma função social de atender as necessidades morais e 

materiais dos lisboetas “Das necessidades geraes, e das particulares, he nosso remédio aonde 

acudimos, e aonde o achamos. [...] assim quando o povo pede chuva, dentro dos dias em que 

fazemos a novena, por isso chove, e se quer sol, o mesmo” (NOTÍCIA, 1639, p.8). 

O convento condensava em si a caridade espiritual e temporal ao ser acionado em 

contextos dos problemas da vida prática e, além de fomentar a espiritualidade laica com as 

peregrinações, concedia o perdão dos pecados aos visitantes e possuía a função de zelar pelo 

reino através da oração (por exemplo, orações pelo sucesso dos empreendimentos de  

expansão do reino português). A contemplação imagética é tida como alto grau de 

espiritualidade e propicia as visões e os milagres. No entanto há outro aspecto mencionado na 

Crônica: a mística do sofrimento. O milagre da cura pode ser a confirmação da santidade, mas 

a doença também pode ser um veículo santificante no sentindo da união mística com o Cristo 

crucificado. Na perspectiva sacramental de Santo Agostinho, o corpo, “mortificado pela 

temperança” deixa de ser “arma para a iniquidade” e transforma-se em instrumento 

santificante  que  propicia  a  união  da  alma  com  Deus  e  torna-se  o  sacrifício reproduzido 

incessantemente pela Igreja no Altar em que ela realiza a oferta do Corpo de Cristo e oferece  

a si mesma (enquanto comunhão dos santos; corpo místico de Cristo) 

 

[...] ofereçam os nossos corpos como hóstia viva, santa, agradável a Deus, 

como homenagem racional; a não nos amoldarmos a este século, mas a irmo- 

nos transformando com a nova mentalidade; e — para mostrar-nos qual é a 

vontade de Deus, o que é bom , o que lhe é agradável, o que é perfeito, 

porque o sacrifício na sua totalidade somos nós próprios [...] (AGOSTINHO, 

A Cidade de Deus, Livro X, Cap. VI, p 901). 

 

A busca da união com Deus não afasta as religiosas da realidade histórica 

isolando-as dentro do convento. Embora tenha sido uma experiência claustral, a comunidade 

xabregana estava intimamente ligada às necessidades sociais e religiosas do reino português. 

A contemplação é descrita pela tradição cristã católica como “elevação da alma a Deus” e, na 

oferta sacrifical das próprias vidas, a freira sacramentaliza a existência na unidade da Igreja, 
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pois, conforme Agostinho de Hipona, “as obras de misericórdia quer para conosco quer para 

com o próximo, e referidas a Deus são os verdadeiros sacrifícios” cujo fruto é a “cidade 

resgatada, isto é, a assembléia e a sociedade dos santos, é oferecida a Deus como  um 

sacrifício universal” (AGOSTINHO, A Cidade de Deus, p. 900). Neste caso específico, além 

desta união mística, há o anseio de respostas para problemas sociais ou naturais através das 

obras de caridade supracitadas e os fenômenos miraculosos. O milagre além de ser 

confirmação da santidade de uma pessoa, imagem ou relíquia, expressa a intervenção divina 

na ordem natural. Recorremos à definição conceitual de Ricardo Luiz de Souza para ampliar a 

compreensão da crença e espiritualidade contemplativa das freiras do Convento da Madre de 

Deus e dos fiéis leigos que recorriam à capela da comunidade em situações ordinárias ou 

extremas. 

 

O milagre pode ser definido como um momento necessariamente único e 

irrepetível de interação entre o céu e a terra, entre o divino e o natural, no 

qual uma intervenção sobrenatural altera e transgride as leis da natureza, 

fazendo que o não poderia ocorrer, de acordo com estas leis, ocorra. E se o 

milagre não ser pode repetido devido ao seu caráter extraordinário, ele pode 

ser ritualizado, e seus efeitos permanecem inalterados, sendo, eles próprios, 

dotados de uma força transcendente e milagrosa (SOUZA, 2013, p. 107). 

 

Para além dos aspectos místicos, há que se considerar a santidade pelo caráter da 

exemplaridade e como constructos de modelos de virtude cristã. Nesta perspectiva a imagem 

da fundadora D. Leonor de Lencastre, nos relatos cronísticos de Rui de Pina, anteriores a 

Noticia, foi definida como “muy santa e amiga de deos”. O convento e a Fundação das 

Misericórdias foram parte da ação régia da Monarca voltada para a assistência aos pobres, 

peregrinos, condenados e enfermos. As Misericórdias como espaço para a manifestação 

religiosa laica e exercício prático da caridade. O Madre de Deus, fundamentado na 

espiritualidade franciscana cuja centralidade é a vivência da pobreza, o rigor ascético, 

penitencia e contemplação, um cenóbio de santas que atuavam na mediação do milagre. A 

escolha pela vertente da reforma coletina faz parte do ideal de santidade da rainha fundadora 

visto que, as coletinas são caracterizadas por uma espiritualidade “genuinamente” clariana 

pela adoção da Primeira Regra de Santa Clara e a busca da uma vivência conforme a primeira 

comunidade de clarissas (retorno ao ideal primeiro; princípios originais). 

Outra leitura possível para a imagem santa de D. Leonor é analisada por Luís 

Adão Fonseca a partir da compreensão da dinastia de Avis como um todo cuja peculiaridade é 

a ilegitimidade na origem. Devido à bastardia do fundador D. João I (1357-1433), tal dinastia 

teve a necessidade de legitimar-se a partir da construção ideológica e propagandística da 



597 

 

 

 

unidade dinástica através de um modelo familiar pautado na exemplaridade moral e dos 

valores régios por meio de uma intencionalidade pedagógica contida nas Crônicas, mecenato 

cultural e, posteriormente na historiografia nacional (séc. XV). A família real adquire três 

características em suas relações político-diplomáticas: família una, santa e culta. A paz e a 

justiça régia são fundamentadas em São Paulo e Santo Agostinho e resulta da caridade 

(FONSECA, 2003).  A  Rainha consorte de Dom  João II possuiu um  vasto  acervo    em  sua 

biblioteca pessoal, Ivo Carneiro de Sousa (2002) fez um levantamento do Inventário e, 

podemos listar a tradução de obras relevantes como o Espelho de Cristine de Pisan
264

, os 

Quatro Evangelhos e a vida de Santa Clara e São Francisco de Assis
265

. 

Ressaltamos que um dos aspectos da vida claustral portuguesa do século XVII é a 

manutenção do vínculo familiar/nobiliárquico das freiras e suas Casas, neste caso especifico,  

a relação memorialística da Comunidade com a fundadora, a rainha D. Leonor de    Lencastre. 

Nessa abordagem há que evidenciar que o documento é datado do período da União Ibérica e, 

além dos aspectos religiosos, expressa o descontentamento com a Coroa castelhana e a 

exaltação dos últimos reis de Portugal antes da união das Coroas. Portanto a memória 

conventual reconstituída em “conversação santa” pelas freiras da comunidade não estava 

separada do esforço de rememorar (re-presentificar) uma “historia nacional”. Algumas freiras 

da Comunidade pertenciam às casas nobiliárquicas simpatizantes da política de D. Manoel 

(1495-1521), irmão da patrona fundadora e outras pertenciam à antiga casa reinante. 

Pressupomos que, na narrativa da Notícia, os aspectos religiosos e político-sociais 

caminharam juntos. 

Para Moreno Pacheco (2013) o Madre de Deus, além de um cenóbio de mulheres 

santas, concentrava as funções político-social das religiosas no exercício cronístico e suas 

relações com as famílias nobiliárquicas e a Corte portuguesa que vão desde a origem nobre  
                                                      

264
 Para entender a relevância da tradução do Espelho de Cristine de Pisan situaremos o leitor acerca da autora:  

“é considerada a mais importante poetisa medieval e a primeira mulher a viver de sua arte – a escrita - no 

Ocidente. Era italiana de origem, mas francesa por adoção. Nasceu em 1364, em Veneza. O pai Thomaz de 

Pisan era astrônomo e, como tal, foi convidado a viver na corte de Carlos V, o sábio. No ano de 1370 mudou-se 

para França onde a família passou a viver desde então. Com o pai Christine aprendeu o latim e a filosofia, 

matérias que não faziam parte da educação de uma mulher. Aos quinze anos de idade como de costume na 

época, casou- se. [...]Em 1389 o seu marido morre, alguns anos depois de seu pai e Christine se vê só, viúva aos 

25 anos de idade e responsável pelo sustento da família. [...]De 1399 a 1430 - ano de sua morte - escreveu mais 

de 15 obras de    prosa    e    outras    tantas    poesias    –    feito    notável    até    os    dias    de    hoje.”    

Disponível       em: 
<http://www.historiahistoria.com.br/materia.cfm?tb=alunos&id=35#_ftn1>. Acesso em: 11 jul 2016. 

 
265

 A tradução dos quatro evangelhos e da vida de Santa Clara e São Francisco são frutos do mecenato cultural da 

rainha D. Leonor e da sua espiritualidade franciscana em que os Evangelhos são o fundamento da vivência 

religiosa. A leitura dos santos fundadores Clara e Francisco para as coletinas é de fundamental importância 

devido o ideal re retorno às origens da Ordem clariana. 
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das freiras à fidelidade política em meio às transformações na esfera de poder. Há também a 

troca de mercês e as representações régias nas Crônicas. Para Pacheco, é possível identificar a 

posição política das religiosas no período anterior e posterior à União Ibérica. Portanto, o 

Convento, além das funções primordiais de “produzir” santas (ou santificá-las), promover a 

espiritualidade laica (peregrinações e culto às relíquias), o exercício da caridade franciscana 

que não estava restrito às comunidades religiosas e intervir na ordem natural e social através 

da mediação do milagre, atuava como agentes de memória portuguesa. Mas este perspectiva é 

incipiente e será desenvolvida a posteriori, cabe aqui analisarmos a complexidade da 

espiritualidade das freiras coletinas no período em que a crônica foi escrita em dialogo com o 

passado fundante e o ideal de santidade cristã. 

À santidade exemplar da Monarca são atribuídos tanto os aspectos político- 

caritativos quanto a prática da oração individual (oratório particular) e coletiva junto às freiras 

do convento delineando uma especificidade conceituada por Sousa como espiritualidade 

leonorina e não apenas uma adoção ou prática da espiritualidade franciscana. Portanto, 

compreende que as Misericórdias não foram apenas uma obra social ou exercício moral 

pautado no principio da caridade, foi antes o desenvolvimento de uma espiritualidade leiga de 

grande importância no Portugal seiscentista. E sugere que tenha sido uma “escola de 

espiritualidade laical”, uma inovação leonorina da caridade cristã, dirigida ao cuidado do 

corpo e da alma: dar esmolas e exercitar internamente a virtude tornando-a um hábito e não 

apenas um preceito a ser seguido (SOUSA, 2002). As visões narradas na Notícia referentes   à 

fundação e escolha do nome da Casa, intensificam a ideia da origem miraculosa do Convento 

e o projeto de salvação de almas por meio das santas que ali habitariam. 

 

Raynha D. Leonor , a quem hum ermitão santo vio ir direita ao ceo na hora 

em que morreo, e que passava pelo purgatório e levava consigo a quantos 

parentes seos estavam nelle, o que se Ele concedeo por ser santa, não por ser 

raynha (Notícia, 1639,p. 06). 

 

Na escrita das religiosas a mística do sofrimento, caracterizada pela devoção à Via 

Crucis, presente desde a fundação do Madre de Deus, além da contemplação coletiva, passa 

para a experiência individual prática, pela aceitação da dor física como um propósito 

santificante do próprio Deus. Nas referências às visões, o exemplo máximo mencionado na 

conversação foi Santa Clara de Assis que, conforme a tradição, “estando doente, e magoada 

de não assistir as Matinas de Natal e Missa dessanoute, ouvio cantar os frades as Matinas e 

missa no seu convento, como se estiverao na enfermaria em que ella estava” (Notícia,   

1639, 
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p. 14). A santidade além de estar imbricada à contemplação, visões e milagres estava radicada 

na memória exemplar dos santos predecessores e em suas práticas ascéticas
266

. O Convento 

da Madre de Deus de Lisboa marca o ponto convergente entre passado, presente e futuro: o 

ideal reformador de retorno à pureza de origem, os aspectos específicos da vivência 

monástica do século XVII em Lisboa e a transcrição da oralidade em Monumento memorialístico 

para a posteridade. 

Os relatos da Noticia apresenta traços da Devotio Moderna
267  

pela experiência 

devocional individualizada e o “desejo de Deus na alma” ainda que a proposta da reforma 

coletina fosse um retorno às origens da Ordem de Santa Clara cuja centralidade é a vida 

fraterna em comunidade. A busca da santidade por meio da prática da virtude, uma postura de 

constante ascese na realização das tarefas ordinárias e o reconhecimento das tentações 

acompanhado da vontade, amparada na graça ou na iluminação do Espírito Santo, de vencê- 

las são características da Devotio, no entanto, acreditamos ser precipitado enquadrar a 

experiência religiosa do Madre de Deus nesta corrente espiritual. 

 A narrativa mostra uma relação intrínseca entre a experiência individual e o 

esforço de construção de uma unidade coletiva por meio da ritualização da partilha, em 

“conversação santa”, da vontade de elevar   a alma à santidade seguindo os exemplos 

antepassados. Outro ponto marcante e que dista da  proposta da reforma coletina é a mística 

visionária associada aos milagres. Embora as cronistas aproximem relatos de visões da 

hagiografia de Santa Clara, a escrita das freiras está inserida no contexto dos movimentos 

devocionais, alguns considerados heréticos como o quietismo
268

, do século XVII cuja 

centralidade é a contemplação que permite ver, em espírito, o céu. A origem da comunidade 

ganha uma versão miraculosa e a referência merece    crédito, sobretudo em relação ao 

processo da individualização da experiência religiosa, do pressuposto setecentista que a 

santificação não mais está restrita à Profissão de Votos e a multiplicação de beatérios e beatas 

e beatos nas Ordens Terceiras. A visão, individual de uma mulher santa, reafirma ser da 

vontade de Deus a construção do Convento e a função mediadora/ponte que os Conventos e 
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 Conjunto de práticas austeras, comportamentos disciplinados e moralmente prescritos aos fiéis, tendo em  vista a 

realização de desígnios divinos e leis sagradas. 
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 Corrente espiritual originada nos Países Baixos no século XIV com Geert Groote e seu discípulo Florens 

Radewijns e que propiciou a criação da Associação dos Irmãos e das Irmãs de Vida Comum e a congregação 

agostiniana dos Cônegos Regulares de Windesheim. A proposta fundamente é o cristocentrismo levado à vida 

prática através da Imitação de Cristo e a oração metódica (meditação e exames de consciência) (Lexicon: 

Dicionário Teológico Enciclopédico, 2003, p. 191). 
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 “Um movimento espiritual de tendência predominantemente mística, por ser derivado da ‘quietude’, forma de 

oração contemplativa e ao mesmo tempo, segundo tal sistema, meta da vida espiritual”. (Lexicon Dicionário 

Teológico Enciclopédico, 2003, p. 635). 
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Mosteiros ainda exerciam entre os homens e mulheres do século e a beatitude eterna: 

 

Estando a rainha determinada a fazer este convento em suas casas que tinha 

entre o de Sancto Eloy, e a Igreja parochial de São Bartolomeu, mudou de 

parecer por huma vizão que teve huma mulher muy espiritual que avia em 

esta cidade de Lixboa. A qual vio neste lugar em que estamos huma escada 

com as pontas debaixo em elle e as desimaem o Ceo, e que Poe elle subia 

grande multidão de gente, e folhe revellado ser a vontade de Deos nosso 

Senhor que a Rainha fundasse aqui o Convento que queria [...].( Noticia, 

1639) 

 

A experiência religiosa do Madre de Deus possui aspectos singulares que não nos 

permite defini-la como parte das correntes espirituais do XVII. A comunidade estabelece um 

diálogo entre a tradição da Primeira Comunidade de Clarissas via reforma coletina, a 

espiritualidade leonorina da fundação e as concepções devocionais contemporâneas à 

elaboração da Noticia. A santidade é tida como o ideal fundamental que ordena a vida e a 

prática das freiras. E, para alcançá-la, havia alguns critérios a ser observados, sobretudo por 

que neste período o Santo Ofício intensificou o acompanhamento dos “casos de santidade” e 

muitas beatas e freiras foram inquiridas devido às práticas místicas tidas como a “vaidade do 

céu” pelos inquisidores. A figura do Diretor Espiritual e Confessor assumiram o papel de 

assistência para coibir possíveis abusos e vaidades heréticas e garantir a participação nos 

sacramentos mantendo certo grau de liberdade devocional. Outro ponto significativo é o rito 

de rememoração das santas predecessoras estabelecendo um modelo legítimo a ser seguido, a 

comunhão com  a  Igreja  e com  a própria história  conventual  dentro do  franciscanismo 

pela filiação a São Francisco de Assis e Santa Clara. A prática da virtude, aos moldes 

agostiniano, se transforma na oferenda diária da existência individual e coletiva a Deus cujo 

objetivo é a salvação das almas. A virtude máxima é a humildade, esta é o ponto de equilíbrio 

entre a santidade e “vaidade do céu”, mesmo ao relatar os feitos de uma abadessa ou priora, a 

postura humilde que esta mantinha em relação a si é evidenciada para enaltecer a atuação da 

Graça e os riscos que corria o coração humano de se corromper pela soberba espiritual. A 

vontade, o milagre e visão, o exemplo e o rito; eis uma síntese prévia da santidade coletina de 

Xábregas. O rito funciona como “fogo santo” que impulsiona o caminho da bem aventurança 

e mantém amalgamado a individualidade e o coletivo daquela que deveria ser “o céu na 

terra”: a comunidade unida pelos Votos Evangélicos. 
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OS PECADOS COMO DESVIOS DE CONDUTA: O DISCURSO 

CATÓLICO CONTRA AS PRÁTICAS SEXUAIS, SEGUNDO TOMÁS 

DE AQUINO 

 

 

Pablo Gatt Albuquerque de Oliveira
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Resumo: O presente trabalho visa, por meio de uma análise do contexto europeu medieval, 

elucidar os elementos presentes no discurso realizado pela Igreja Católica, que almejava um 

certo controle sobre a práxis social dos homens e mulheres daquele período. Através deste 

contexto, analisaremos os pecados relacionados aos desejos e atos sexuais, bem como o 

discurso religioso de cunho negativo e seus argumentos de restrições às práticas sexuais. Por 

fim, faremos uma análise relacionando as punições dadas pela Igreja Católica a  determinados 

pecados com as indicações de punições que constam na obra denominada Suma Teológica, 

escrita por Tomás de Aquino. 

 

Palavras Chave: Sexualidade; Restrições; Tomás de Aquino. 

 

 

 

O poder que a Igreja Católica exerceu no período medieval é de demasiada  

importância para a realização deste trabalho, uma vez que a autoridade do discurso cristão 

estava associada a uma precisa normatização propagada as condutas dos homens a todos os 

âmbitos da sociedade. Em uma época onde tudo esteve permeado pela presença do pecado e 

pela pregação do fim do mundo, surgiram divergentes posições, em relação ao que seria 

permitido na instituição do casamento diante ao ato sexual, já que o corpo carregava em si a 

mancha do prazer conjugal. Esse discurso baseado em certas restrições, apoiou-se no início do 
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cristianismo, onde houve uma forte influência gnóstica
270 

sobre celibato, negando-se cada vez 

mais o corpo e o sexo, em que nas primeiras comunidades cristãs se era esperado que o 

celibato e a virgindade fossem abarcados por todos aqueles que almejassem a vida religiosa, 

em que a prática religiosa fosse vivida pela generosidade e renúncia dos desejos, modelo 

celibatário que esteve presente no discurso católico medieval. 

Cabe mencionar aqui que não vemos a Idade Média como um modelo homogêneo, em 

que a práxis social cristã esteve presente em todas as partes. Trataremos o período analisado 

através do discurso religioso segundo autores que serão mencionados posteriormente, 

vinculando a questão das punições ao que Tomás de Aquino nos esclarece em relação ao 

pecado e as suas devidas sentenças. Abordaremos então, de fato, uma ideia vinculada ao 

imaginário cristão da época, em que o discurso religioso esteve fortemente presente, 

estipulando uma prática a ser vivida para os homens medievais, levando-se em conta, que tal 

modo de vida, não era seguido totalmente por parte dos indivíduos daquele período. 

A Antiguidade Clássica fora dotada de um rigoroso repúdio a práticas sexuais 

consideradas inaceitáveis, cabendo mencionar que algumas práticas sexuais julgadas como 

inapropriadas no período antigo não são as mesmas existentes na Idade Média, como por 

exemplo, a afeminação que passou a ser vista como homossexualidade no período medieval. 

Esse repúdio de base antiga e que teve uma grande contribuição judaica, se perpetuo no 

tempo e foi difundido dentro do Cristianismo, havendo modificações, chegando ao medievo 

onde ganhou mais força, embaçado no combate homossexualidade, na negação da 

prostituição e do corpo. À vista disso, tal influência ideológica
271 

perpetuou-se como um 

parâmetro de controle relacionado à vida política, social e econômica dos indivíduos deste 

período, sendo a ordem social era garantida pela instituição católica. Entretanto o historiador, 

Johan Huizinga, salienta que para entender a Idade Média, como um todo, precisa-se também 

levar em conta o aspecto mundano e não apenas o viés religioso. “Para compreender o 

espírito medieval como uma unidade total, é necessário analisar [...] as representações da fé 

[...] mas também a sabedoria da vida do cotidiano e das práticas mundanas.” (HUIZINGA, 

2013, p. 357). 

A cristandade que salientou a negatividade do sexo, baseou sua repressão na idéia de 

Pecado Original de Adão e Eva, onde Adão após a sua expulsão do paraíso terreno, perdeu a 
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 O Gnosticismo foi um movimento de caráter religioso, iniciado no início da era cristã em que se combinava  

os elementos místicos com elementos de cunho filosófico. 

 
271

 Para os fins deste trabalho, considera-se o valor semântico do termo, qual seja conjunto de ideais que vigoram 

sobre um grupo social. 
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sua pureza que o igualava aos anjos, tendo que se adaptar aos novos moldes de sua vida que 

seriam transmitidos para todos os seus filhos e netos, segundo a exegese bíblica cristã 

utilizada neste trabalho. Evidencia-se então, que uma característica marcante da interferência 

do pensamento religioso no cotidiano medieval é a propagação de uma resistente repressão à 

sexualidade, vinculada à ideia de Pecado Original
272 

inclinado na desobediência de nossos 

primeiros pais, formulada primeiramente por Agostinho de Hipona
273 

e reforçada por Tomás 

de Aquino
274

, que o elencou através do desejo sexual, exigindo destes homens uma absoluta 

pureza em relação ao corpo. 

Ainda no contexto de negação vinculado ao corpo e ao sexo diante do discurso 

católico, as mulheres
275

, antes de tudo são imagens, devem cuidar de sua aparência e diante o 

público elas devem se manter caladas, segundo o ideário paulino cristão, como se declara em  

1 Coríntios 14:34-35. Mediante a este fato, duas “figuras” femininas se destacaram na Idade 

Média, representantes do mal e do bem. A primeira representação feminina dispõe de uma 

imagem de cunho negativo, conhecida como Eva, é apresentada como imagem semelhante a 

Adão depois do Pecado Original e não a Deus, sendo consequentemente, o oposto de tudo 

que é bom. Enquanto, Maria, outra figura bastante comentada, é totalmente diferente da Eva 

pecadora e é colocada como a redentora, dona de uma fama por excelência, moça bela, pura e 

graciosa. Permaneceu virgem mesmo sendo mãe de Cristo e de toda a humanidade e era vista 

como fonte de redenção. Se tornou muito popular no século XI, estando ligada diretamente à 

concepção de milagre. Percebe-se aqui que a Idade Média carregou em si um aspecto 

negativo da mulher e por ser semelhante a Adão e não a Deus, acarretou-se para a figura 

feminina uma característica de inferioridade natural ao sexo masculino, como afirma Galeno 

em Inventando o Sexo de Thomas Laqueur (2001). 
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 Pecado Original é o pecado de desobediência ou também de curiosidade que foi cometido pelos nossos 

primeiros pais, assim como se encontra na Bíblia em Gêneses. Neste trabalho vale ressaltar que será abordada uma 

outra visão relacionada ao Pecado Original, proposta por Tomás de Aquino, frade italiano, onde estaria presente no 

Pecado Original a razão e o desejo sexual, desvinculando-se de uma perspectiva bíblica. 
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 Agostinho  de Hipona ou  mais conhecido  como  Santo  Agostinho,  (357-430),  foi um dos mais importantes 

teólogos do início da doutrina cristã, sendo canonizado pela Igreja Católica. Seus escritos influenciaram a 

formulação da doutrina crista e no desenvolvimento da mesma. 
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 Nascido  na Itália,  Tomás de Aquino  (1225-1274)  foi um  monge dominicano  de grande influência para    a 

teologia católica medieval. Considerado como santo atualmente, Aquino reformulou a teologia cristã medieval, 

associando os princípios aristotélicos aos do cristianismo. 
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 Quando mencionado o termo mulher ou equivalente ao gênero neste trabalho, não se deve considerar que todas 

as mulheres da Idade Média fossem subordinadas ou submissas aos homens, estando inclusas em um discurso de 

inferioridade e negação. 
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Por meio da propagação desses valores e da forte negação à figura feminina, reforçou- 

se a autoridade clerical perante os homens comuns, esperando-se que a vida no medievo fosse 

regida e vivida em princípios idealizados pelo Cristianismo. Nota-se que a Igreja Católica 

medieval adotou um discurso de repressão formulado posteriormente ao seu apogeu e o 

reforçou durante o período em que esteve no poder, fazendo modificações necessárias a este 

discurso para que se pudesse haver a perpetuação da linhagem e a continuação da propagação 

da palavra de Deus. Para garantir a continuidade da igreja, até mesmo a manutenção de seu 

sistema, a instituição cristã elaborou um discurso de repressão onde o sexo deveria ser 

praticado segundo os seus moldes, proibindo inúmeras posições sexuais, negando a prática 

sexual para as pessoas mais velhas, pois a reprodução não poderia ser efetiva, onde relação 

sexual deveria ser realizada apenas em dias permitidos pela igreja e dentro da instituição do 

casamento, em que principalmente o sexo conjugal deveria ser realizado apenas para a 

reprodução, negando todo e qualquer tipo de prazer. Contudo, com base em Jeffrey Richards 

(1993) em sua obra Sexo, desvio e danação nota-se que esse discurso não foi totalmente 

efetivo, havendo de fato a relação entre dois homens no período medieval, a presença da 

prostituição e o próprio sexo vinculado a ideia de satisfação da carne. 

 

A CONSOLIDAÇÃO DO DISCURSO CRISTÃO SOBRE O CORPO 

 

 

Norbert Elias (2000), em sua obra Os Estabelecidos e os Outsiders, ao estudar uma 

pequena comunidade de Winston Parva, na Inglaterra, elaborou uma relação de poder que 

permeou por toda a esfera social analisada. O mecanismo de poder analisado por Norbert  

Elias provinha de um grupo antigo presente naquela sociedade, que foram denominados por 

“Estabelecidos
276

”, que dispunham de construções de ideais que se consideravam a serem 

corretas, formuladas anteriormente à presença destes mesmos “Estabelecidos” e que foram 

apenas transmitidos de geração em geração, garantindo a perpetuação e a ocupação dos cargos 

institucionais de poder, para os membros deste grupo. Em contrapartida, encontravam-se os 

novos moradores, conhecidos como os “Outsiders
277

”, representavam aqueles que não se 

encaixavam no ideal de “Estabelecidos”, que mesmo dentro do controle social dos mesmos, 

por suas vezes, praticavam inúmeros atos que não eram aceitos pelos “Estabelecidos”, 
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 Estabelecidos para os fins deste trabalho, é um grupo que se encontra no poder antes mesmo da chegada de  um 

novo grupo a uma certa localidade, dispondo de regras e condutas propostas por membros deste mesmo  grupo 

anteriormente e passadas adiante. 
277

 Para o termo Outsiders considera-se um novo conjunto de pessoas ou um novo grupo, que chegará a uma  certa 

localidade onde se encontram moradores antigos dispostos de um conjunto de leis a serem seguidas. 
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segundo a sua concepção de sociedade correta, necessitando de um discurso que regulasse as 

suas condutas e que continuasse a garantir o controle desses “Outsiders” pelos 

“Estabelecidos”. 

 

Era graças a seu maior potencial de coesão, assim como à ativação deste  

pelo controle social, que os antigos residentes conseguiam reservar para as 

pessoas do seu tipo os cargos importantes das organizações locais, como o 

conselho, a escola ou o clube, e deles excluir firmemente os moradores de 

outra área, aos quais, como grupo, faltava coesão. (ELIAS, 2000, p. 22) 

 

 

Analogamente à perspectiva de Norbert Elias, Tomaz Tadeu da Silva (2004), em sua obra 

Identidade e diferença, diz que afirmar uma identidade de superioridade é garantir poder e 

assim, excluir o grupo diferente. Contudo, as identidades são produzidas justamente pela 

diferenciação, resultando no conceito de alteridade, sendo interligadas e impostas, criando-se 

um instrumento de dominação entre os grupos sociais. 

 

A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo 

dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o 

acesso privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença, estão, pois, 

em estreita conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e 

de marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de 

poder. A identidade a diferença não são, nunca, inconscientes. (SILVA, 

2014, p.  81) 

 

 

Através de uma análise de ambos, evidencia-se que o poder é garantido pela diferença e 

imposto   pela   linguagem,   de   forma   obrigatória   àqueles   que   são   considerados  como 

“Outsiders”, resultando em suas exclusões, sendo a própria diferença um elo entre os dois 

grupos. 

A Igreja Católica medieval se estabeleceu no poder graças perspectiva de diferença, 

como relata Le Goff (2013), em O Deus da Idade Média, e foi através dessa perspectiva que 

combateu os considerados hereges durante todo o período em que esteve no poder, realizando 

missas com pregações de cunho negativo ao sexo, impondo as confissões como obrigatórias e 

gerando uma práxis social a ser seguida por todos os homens daquele tempo, sendo a Igreja 

Católica medieval a única instituição hierarquizada do período que conseguia ultrapassar os 

domínios de alcance da palavra real. 

Le Goff salienta que o Cristianismo foi aceito por diferençar-se das outras religiões, 

difundindo a salvação para todos aqueles que seguissem os passos de Deus católico. Essa 

concepção de salvação idealizada pela instituição cristã difundia no Alto Império Romano, 
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ganhou força na Idade Média e continuou a ser propagada para todos, afim de garantir exercer 

tal controle social sobre os leigos. 

 

É então que sobrevém a decisão do imperador Constantino, depois do edito 

de Milão (313), de não apenas tolerar a nova religião, mas até mesmo de 

recorrer ao Deus dos cristãos, do qual esperava sua salvação e a do Império. 

(LE GOFF, 2013, p. 19) 

 

Consolidando-se no poder, a Igreja Católica do período medieval trouxe consigo a negação do 

corpo, pautado no Pecado Original formulado por Agostinho de Hipona e posteriormente, 

reformulada por Tomás de Aquino. A concepção acerca do pecado de nossos primeiros pais 

formulada por ambos, varia de acordo com o pensamento de cada época. Agostinho de  

Hipona influenciado pelas ideias neoplatônicas classificou o Pecado Original como um 

pecado de desobediência enquanto Tomás de Aquino, influenciado pelo neoaristotelismo de 

seu tempo, definiu o Pecado Original como desejo sexual, reformulando a teologia medieval. 

Adaptando os conceitos explicados por Norbert Elias (2000) para a Idade Média, 

“Outsiders” seriam aqueles considerados hereges: judeus, pagãos e cristãos que praticavam o 

pecado, excluídos do poder pelos que pregavam o ascetismo. A identidade proposta pela 

Igreja Católica medieval classificava o que era considerado certo ou errado, garantindo um 

sistema definido de conduta, “uma auto-regulação dos sentimentos e da conduta de cada um 

de seus membros em relação aos outsiders”. (ELIAS, 2000, p.41) De acordo com Tomaz 

Tadeu: 

Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas 

privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. A 

normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta 

no campo da identidade e da diferença. (SILVA, 2014, p. 83) 

 

O discurso católico que teve seu apogeu na Idade Média, passou por inúmeras transformações 

como citado anteriormente, em que a principal dela foi em relação ao Pecado Original. Tomás 

de Aquino, fora um dos primeiros padres da igreja a associar o ato de Adão e Eva ao desejo 

sexual, realizando uma definição que modificou a teologia cristã. Nesse contexto de 

reformulador da cristandade medieval que Aquino nos interessa. A nova doutrina cristã 

iniciou-se com o uso da razão e com a transformação dos princípios do cristianismo primitivo. 

Anteriormente a Tomás de Aquino, a teologia antiga pregava os princípios da razão, da fé, da 

teologia e da filosofia concomitantemente, maneira a qual não agradava o dominicano. 

Reformulador da teologia dita católica na Idade Média, Aquino deu início à filosofia no 

pensamento cristão. Considerado como um dos principais teólogos medievais, Tomás de 
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Aquino usou a razão para entender Deus, artifício do qual o pai da patrística Agostinho de 

Hipona, não dispunha. 

 

O tomismo afirma-se e caracteriza-se como uma crítica que valoriza a 

orientação do pensamento platônico-agostiniano em nome do racionalismo 

aristotélico, que pareceu um escândalo, no campo católico, ao misticismo 

agostiniano. Ademais, o tomismo se afirma e caracteriza como o início da 

filosofia no pensamento cristão e, por conseguinte, como o início do 

pensamento moderno, enquanto a filosofia é concebida qual construção 

autônoma e crítica da razão humana. (CASTAGNOLA, PADOVANI, 1993, 

p. 240-241) 

 

 

Ao se averiguar o sistema de poder instituído no período medieval, percebe-se que, assim 

como retrataram os dois autores, o poder disposto pela Igreja Católica foi proposto 

similarmente. Pertencente aos “Estabelecidos”, a instituição religiosa cristã tivera um discurso 

que já estava presente no contexto religioso anterior, realizando uma repressão aos ditos atos 

sexuais que não se encaixavam em seu discurso de cunho negativo ao corpo, estruturado no 

Pecado Original e na negação da mulher, articulando um ideal de vida a ser seguido, que na 

maioria das vezes, não era eficaz pois a práxis social medieval nos mostra outro modelo de 

vida, na qual tal práxis sexual que será elaborada adiante, tem como objetivo mostrar que o 

discurso religioso não era totalmente ativo. 

 

A PRÁXIS SOCIAL NA IDADE MÉDIA, O DISCURSO CATÓLICO E AS  

PUNIÇÕES 

 

O discurso realizado pela Igreja Católica no período medieval não era totalmente 

eficaz, pois a existência de heresias que precisavam ser combatidas constantemente pelo  

poder católico, justifica a não eficiência do discurso, resultando em uma práxis social  

diferente da pregada no teor religioso. A igreja detinha uma visão clara de sua autoridade e 

responsabilidade, pois a figura do mal esteve sempre presente, fazendo com que a pregação 

da chegada do fim do mundo
278 

e a necessidade de salvação dos homens, fossem difundidas a 

todo o tempo. Para aqueles que não seguissem o seu discurso e agissem por vontade própria, a 

instituição católica os consideravam como sucessíveis a sofrerem punições por seus atos e 

desejos, estando então, colocando as suas vidas e de toda a sociedade em risco, ao praticarem 

                                                      
278

 O discurso cristão tinha com o objetivo a salvação da sociedade e estava baseado tentativa de normatização das 

condutas dos homens. Para efetivar tal prática, a instituição cristã realizava o discurso de pregação do fim do 

mundo, formulado anteriormente ao apogeu católico e pregado fortemente na Idade Média, esperando que aqueles 

que seguissem estariam salvos do fim trágico que levaria aqueles que ficassem no plano terreno após da de Jesus. 
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determinados pecados. 

 

Uma das funções da Igreja e de seus tribunais é a luta contra a heresia. Toca- 

se aqui numa característica essencial da vida medieval, preciso compreender 

que a Igreja é então a garantia da ordem social, e que tudo aquilo a ameaça 

ataca ao mesmo tempo a sociedade civil. (THONASSET, apud DUBY; 

PERNOUD, 1990, p. 89) 

 

 

Claude Thonasset, nos mostra que o combate às heresias era uma das atividades presentes no 

cotidiano da Igreja Católica medieval, elucida que as heresias não eram prejudiciais apenas 

para a Igreja e sim para toda a sociedade civil, pois culminava na não salvação do indivíduo e 

na contaminação da comunidade. O combate às heresias, garantia a ordem social. Vale 

ressaltar que o discurso propagado pela Igreja estava envolvido na ideia do fim do mundo, 

esperando-se uma conduta correta por parte de todos, para que se configurasse o reino de 

Cristo na terra. 

Uma contradição no próprio discurso cristão, encontra-se na figura da prostituta 

medieval. A prostituta era vista como uma forma de manter a sexualidade dos homens, 

principalmente dos estudantes que praticavam atos considerados homossexuais e era vista 

como forma de evitar o acontecimento de pecados maiores como a sodomia e a bestialidade. 

Embora a prostituição fosse tolerada como mal necessário, Jeffrey Richards (1993) em   Sexo, 

desvio e danação, salienta que existia uma hierarquização entre as prostitutas. Elas eram 

produtos das cidades e um fenômeno social que precisava de regulamentação, já que a lei 

canônica diferenciava o que vinha a ser prostituição e o que seria concubinato. A maior 

contradição encontra-se no Clero: justamente os que pregavam uma vida pautada na 

moderação sexual eram 20% da clientela dos bordeis medievais, segundo Richards (1993). 

Podemos encontrar ainda em Richards (1993), no período de Henrique I, na Inglaterra, a 

prática da prostituição regulamentada. Em Veneza, com o Grande Conselho de 1358, 

constatou-se que as prostitutas eram indispensáveis para o mundo. Para Inocêncio III, aqueles 

que se cassassem com prostitutas teriam todos os seus pecados perdoados e em Florença de 

1403, o governo procurou construir bordeis e recrutar prostitutas para evitar o mal maior da 

sodomia. Ressalta-se que não se deve colocar o período conhecido como Idade Média em 

uma imagem geral, pois cada localidade teve a sua especificidade. 

As prostitutas não eram as únicas preocupações da Igreja Católica medieval. Carlo 

Ginzburg (2012), em História noturna: decifrando o Sabá, nos mostra que além das 

prostitutas existiam problemas heréticos voltados aos judeus e às bruxas. Onde tudo o que é 

considerado demoníaco é herético, e vice-e-versa, Ginzburg menciona uma comunidade de 
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Avignon em 1321 onde os judeus foram condenados à morte por serem acusados de tentar 

envenenar as águas dos poços e em 1597, em Aberdeen, onde as bruxas foram associadas ao 

Diabo por juízes. O ponto em questão é que, pelo poder da Igreja Católica ser amplo, até  

maior que o poder real, ainda assim o seu discurso não era totalmente efetivo. No início do 

século XIV a Igreja começou a enfrentar ameaças, pois seu discurso ganhou críticas severas 

dentro e fora da própria instituição cristã. Como notado, a práxis social não era aquela 

esperada pelos detentores do poder espiritual, acontecimentos considerados como indesejáveis 

ocorriam a todo o tempo, gerando para a Igreja Católica medieval uma série de punições a 

serem estabelecidas, assim como, fora formulada punições e classificações de pecados por 

Tomás de Aquino. 

O discurso religioso cristão elaborado pela igreja medieval, para tentar se fortificar 

utilizou-se mecanismos de controle, como por exemplo, as confissões. Como confessar-se era 

obrigatório para todos a partir do século XII, a igreja tentou efetivar o seu discurso através 

desse mecanismo, tendo sido elaborados inúmeros livros de penitências para coerção de 

pecados. 

Cada pecado estava diretamente ligado a uma penitência e tais penitências giravam em 

torno de dias a base de pão e água, oração e principalmente uma vida pautada na    abstinência 

sexual. Para melhor elucidar tal questão, entende-se aqui pecado como todo ato contra a 

vontade de Deus, realizado com a presença ou sem a presença da razão, não sendo todos os 

atos contra a vontade de Deus iguais, podendo um ser maior que o outro, variando de acordo 

com a vontade e o objetivo final. Tomás de Aquino classifica o desprezo à Deus como  

pecado, onde todos os pecados carecem da ausência de ordem, tendo como princípio de todos 

os males a soberba, o início do afastamento de Deus. 

 

Mas, em contrário, pecado é o dito, feito ou desejado contra a lei de Deus. 

Ora, o dito, feito ou desejado distingue-se, especificamente, pelos objetivos 

diversos, pois, pelos objetivos é que se distinguem os atos, como já se disse 

(q. 18 a.5). Logo, também os pecados se distinguem especificamente pelos 

seus objetivos. (AQUINO, 2001, p. 560) 

 

O pecado em si é um ato tido contra a vontade de Deus que precisa ser punido. Contudo 

Tomás de Aquino em sua obra Suma Teológica, classifica dois tipos de pecados, os pecados 

mortais e os pecados veniais, existindo inúmeros gêneros de pecados classificados como 

mortais e veniais. 

 

Por onde, a privação da ordem, relativa ao último fim, não pode ser reparada 

por nada superior a ele, assim como não o pode o erro relativo aos  

princípios. Por isso, os pecados em questão chamam-se mortais por serem 
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como irreparáveis. Ao contrário, os pecados, desordenados relativamente aos 

meios, conservada à ordem para o último fim, são reparáveis. E esse  se 

chama veniais. (AQUINO, 2001, p. 679) 

 

 

São pecados mortais aqueles que não são dignos de salvação, cometidos pela vontade humana 

e veniais aqueles dignos de perdão. O ponto em questão gira no fato de como punir os  

pecados mortais no plano terreno, já que as consequências são após a vida, acarretando-se na 

salvação. Tomás de Aquino entende então que era necessário punir tais pecados pois em seus 

escritos quando o pecado se encerra o seu mal se encerra também. 

 

Pois, nem todos os pecados veniais do mundo podem implicar tão 

grande reato como o de um pecado mortal. O que resulta claro da 

duração; pois, o pecado mortal implica o reato da pena eterna; e o 

venial o da pena temporal, como se disse (q. 87 a.3 a.5). E  isto 

também se conclui com clareza refletindo sobre a pena do dano; pois, 

o pecado mortal merece a privação da visão divina, a que nenhuma 

outra pena pode comparar-se, como diz Crisóstomo. (AQUINO, 2001, 

p.682) 

 

As punições dadas pela igreja medieval variam de acordo com cada pecado, com o nível de 

maldade alcançado e pela ação realizada, assim como suas respectivas punições. Os pecados 

com maiores níveis de punições são aqueles cometidos em que não houve o fim da 

reprodução, base para a realização do casamento, variando em cerca de 7 a 10 anos de 

punições, como o coito anal e o aborto. São também pecados com maiores punições, aqueles 

realizados entre dois homens, como a sodomia e a masturbação, acarretando uma pena de 15 

anos para o primeiro ato e 3 para o segundo, de acordo com Richards (1993). Essas punições 

serviam como medidas para expelir tais pecados e para manterem a ordem social da 

comunidade, objetivando a práxis social proposta pelo discurso cristão em que a punição, 

geralmente praticada em um período de longo prazo, impediria o indivíduo de realizar outros 

atos abominados pela Igreja Católica medieval. 

Por fim, mesmo um pecado sendo ele de cunho mortal, punido em terra, a sua 

condenação se dá nos dois planos, terreno e espiritual, pois no discurso religioso cristão da 

época, o reino de Cristo para se configurar na terra dependia da pureza dos homens. Assim 

como os pecados, no discurso religioso medieval, precisam ser punidos no plano terreno, para 

Tomás de Aquino, dependendo da classificação do pecado, cometido através da vontade ou 

não, o mesmo, deveria ser punido, porém as consequências perdurariam após a vida terrena. 

Finalmente procuramos demonstrar que a prática discursiva da Igreja medieval, possuiu uma 
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grande abrangência em extensão e número de ouvintes, contudo não conseguindo de fato 

alcançar seu objetivo último, a homogeneidade de comportamento social. Mesmo com o 

posterior uso de práticas regulatórias de caráter punitivo esse ideal não consegue se 

estabelecer completamente nas práxis sociais, pois a conduta desviante é evidente nos mais 

diversos setores sociais, inclusive dentro da própria instituição “reguladora”, a Igreja. 
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Resumo: Quando os portugueses se aportaram por estas terras, muitíssimo povoadas pelos 

indígenas, supostamente em 1500, um dos motivos de maior admiração dos ilustres 

“descobridores” foi o fato de os mesmos andarem nus, o que se devia, em grande parte, ao 

clima tropical das praias então paradisíacas do litoral brasileiro. Neste sentido, o debruçar 

sobre o tema das vestimentas indígenas, a partir do conhecimento e análise da arte plumária 

indígena e de sua relação com os rituais e festas no século XIX, de antemão, evidencia que a 

linha que separa a roupa da pintura, do adorno, do adereço e das plumagens é muito tênue. 

Vestir-se para o indígena dos primórdios da colonização, de acordo com a concepção que tem 

o homem moderno, ocidental e europeu do ato vestir, era algo inimaginável. Ao contrário,  

eles se “travestiam” de adereços e adornos com finalidades diversas: ritualísticas; proteção; 

magia; cura; embelezamento; para as festas etc.; e é sobre esta temática que versa este artigo. 

 

Palavras-chave: Arte plumária indígena. Rituais. Festas. 

 

Quando o português 
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Desde os primórdios da origem do homem na terra, no logo período da pré-história, 

têm-se indícios de que a preocupação com a cobertura do corpo já existia. Seja com folhas 

vegetais ou peles de animais, seja para cobrir-se por pudor ou por motivos sagrados, o fato é 

que os humanos, desde muito cedo, apresentaram motivos diversos para se utilizar roupas, 

adornos, adereços e indumentárias em geral. De acordo com Úrsula de Carvalho Silva, a 

Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, anuncia que os homens se cobriam inicialmente como 

“folhas vegetais e posteriormente de peles de animais. A movimentação para isso, segundo   a 

bíblia, foi o caráter de pudor, embora existam diversas outras interpretações, que apontam  

para o caráter de adorno, magia e também de proteção” (2009: 3). 

À medida que os humanos vão se adaptando às novas contingências culturais, aos 

poucos o nomadismo – típico dos homens pré-históricos – vai dando lugar ao sedentarismo, 

embora alguns grupos preservem características nômades os seminômades ainda hoje. 

Enquanto estes povos foram se sedentarizando, desenvolvem técnicas de agricultura e 

pecuária, com o plantio e a colheita de alimentos e a criação de animais, atividades típicas de 

grupos horticultores. É neste contexto que tem início os primeiros plantios de linho, vegetal 

utilizado na Antiguidade para confecção rudimentar de roupas, dando origem às primeiras 

técnicas de produção têxtil. 

 

Assim, ainda no período da pré-história, se tem início a fabricação de  

tecidos, mesmo que ainda de forma artesanal e primitiva. Com o tempo os 

avanços e aprimoramentos foram surgindo tornando possível a produção de 

peças como saiotes adornados com franjas, conchas, sementes, pedras 

coloridas, garras e dentes de animais. E foi a partir das necessidades físicas 

humanas que as diferentes formas do vestuário evoluíram. (SILVA, 2009: 4) 

 

Com as populações indígenas do Brasil, e também de outras partes do mundo, as 

necessidades de se cobrirem do frio ou mesmo de se protegerem do calor são indícios claros 

de quando surgiram as primeiras motivações para se vestirem. No entanto, no caso do Brasil, 

um país tropical de clima úmido em algumas regiões (Biomas Amazônico e Mata Atlântica) e 

semiárido em outras (Biomas Cerrado e Caatinga), as motivações para cobrir o corpo são 
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diversas. 

Em relação aos povos indígenas, pensar a indumentária significa repensar o próprio 

ato de “vestir-se”, sob o viés de outros campos de observação e análise, que é o locus da 

diferença e da diversidade cultural e étnica. Neste espaço de observação, em geral, o ato de 

“vestir-se” está associado – especialmente para as comunidades indígenas cujos contatos com 

o não indígena desequilibraram significativamente as práticas culturais ritualísticas próprias 

do grupo –, a indumentária pode ser recorrentemente associada a ritos e símbolos 

empreendedores de sentido e de significado. Neste sentido, ressalta Berta Ribeiro: “A 

indumentária indígena que reveste todo o corpo disfarçando a própria individualidade para 

adquirir ar de um sobrenatural é a chamada indumentária ritual” (1989: 111). 

Nesta perspectiva, Ribeiro destaca: 

 
[...] os artefatos usados nos ritos proporcionam informações de caráter 

ociológico e mítico-religioso. Exprime o etnocentrismo tribal e a identidade 

étnica, que procura fixar oposições e estabelecer vinculações tendentes a 

singularizar cada etnia. Esta linguagem visual ou iconográfica, entranha um 

conteúdo semântico estético e estilístico que expõe a cosmovisão tribal. Nesse 

sentido, é uma simbolização dos significados da mitologia, reiterados pela 

teatralização ritual, cujos componentes são: o canto, a dança, o 

comportamento dos oficiantes e os objetos rituais (RIBEIRO, 1989: 113). 

 

 

Quando os portugueses aportaram por estas terras, muitíssimo povoadas pelos 

indígenas, supostamente em 1500, um dos motivos de maior admiração dos ilustres 

“descobridores” foi o fato de os mesmos andarem nus, o que se devia, em grande parte, ao 

clima tropical das praias então paradisíacas do litoral brasileiro. Assim, exclamou Pero Vaz 

de Caminha: 

 
 

A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e 

bons narizes, bem-feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem  

estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas; e nisso têm tanta inocência 

como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e 

metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento duma mão 

travessa, da grossura dum fuso de algodão, agudos na ponta como um 

furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço; e a parte que lhes fica 

entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal 

sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. 

(Carta de Pero Vaz de Caminha

 apud 

http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/carta.pdf. Acesso 

dia 30/03/2015 às 15h59min). 

 
 

http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/carta.pdf
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Deste modo, pesquisar as vestimentas indígenas
281

, implica, de antemão, saber que 

entre as diversas etnias indígenas do Brasil a linha que separa a roupa da pintura, do adorno, 

do adereço e das plumagens é muito tênue. Vestir-se para o indígena dos primórdios da 

colonização era algo inimaginável, ao menos nos moldes que o europeu o fazia. 

As vestimentas, muitas vezes, estão representadas na pintura do corpo, nos  

braceletes e diademas, plumas e adornos, que, como os descritos por Fernão Cardim nos 

primórdios da colonização, se assemelham aos utilizados pelos indígenas Karajá quando se 

preparam para a Festa de Aruanã (que celebra o abastecimento alimentar do grupo) e para a 

Festa do Hetorokỹ (ritual de iniciação dos meninos no mundo dos adultos) ainda hoje. Nos 

dois momentos são utilizadas uma série de adereços (pulseiras, colares, cordões de algodão 

tingidos de vermelho no pulso e pinturas corporais com tinta de jenipapo e urucu, 

semelhantes aos descritos na citação acima. 

A pintura corporal do rapaz, que passa pelo ritual de iniciação, segue os seguintes 

passos: 

 

A pintura do corpo desse rapaz é feita com tinta de jenipapo. Quando a mãe 

quer pintar o rapaz, ela prepara a tinta, pega jenipapo, rala e coloca num 

cuité. Depois, ela pega carvão, ajunta com a massa de jenipapo amassa com  

a mão. Logo a massa de jenipapo se transforma em tinta pretinha. A mãe 

entrega a tinta para o cunhado do rapaz. O cunhado prepara um pincel, que é 

feito de pauzinho de buriti. O cunhado escolhe uma pintura para o tronco e 

para a coxa. Pode ser qualquer uma que ele sabe. Neste desenho, a pintura 

chama-se txaòhi òbirariti, que quer dizer 'Aruanã'. A pintura do peito nós 

chamamos de ixalyby e do rosto, ijòriti. 

Os adornos do rapaz são os seguintes: 
Raòtue - é usado amarrado no cabelo e é feito de algodão; quem faz esse 

adorno é a mulher, homem não faz. 

Dohorywe - brinco - é feito com pena de arara, amarrada com fio de 

algodão, um espinho e um casco de conchinha. 

Dexi - é feito de algodão, dura muito e é usado no braço. 
Woudexi - é feito também de algodão, tingido de urucum e é usado no braço. 
Wetakana - cinto feito de seda de buriti, penas de colhereiro e de arara.

282 
E 

usado nos quadris. 
Deobute - é usado nas pernas e é feito de algodão tingido com urucum. 

Ixiura - colar - é feito de miçangas, tem várias voltas e muitas cores. 
Raheto - cocar feito de pauzinho de buriti coberto de algodão, penas de 

jaburu, arara e urubu. Usado na cabeça. (WADOI KARAJÁ, In.: POLECK, 

1994: 24) 

 

 

O preparo do jovem rapaz para o ritual é bastante criterioso e a indumentária é a 

                                                      
281

 Este artigo é um dos resultados parciais do projeto de pesquisa intitulado VESTIMENTAS INDÍGENAS EM 

GOIÁS: Da pintura às plumagens, cadastrado junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade 

Estadual de Goiás (UEG), a ser desenvolvido por um período de 24 meses (2015-2017). 
282

 Grifos da autora. 
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representação da cultura material que se configura como instrumento simbólico de 

importância inenarrável da renovação das tradições do povo, através das festas que se repetem 

em datas fixas do ano. A cultura imaterial se apresenta, assim, atrelada à cultura material, 

quase que intrinsecamente. Nesta perspectiva, vale mencionar a diferenciação/aproximação 

que o índio João Asiwefo Tiriyó faz de cultura material e imaterial: 

 
Todos nós sabemos que o imaterial é a fonte do patrimônio material. Para 

nós, é entu, fonte. Está na cabeça desse rapaz que desenhamos, está no 

pensamento dele. Se ele não tiver esse conhecimento dentro dele, como é  

que ele vai fazer os enfeites que ele está usando aqui, como é que ele vai 

poder repassar para os filhos dele? O patrimônio imaterial é o conhecimento 

que foi repassado para esse rapaz. É o invisível que está dentro, que  

comanda tudo. O conhecimento que ele tem para fazer os adornos que ele  

vai tecendo. Isso quer dizer que ele não deixou acabar o conhecimento. 

(ASIWEFO TIRIYÓ apud GALLOIS, 2006: 8) 
 

 

Logo, não se alcança a riqueza material da cultura indígena sem antes “considerar 

essa “mistura” entre aspectos materiais e imateriais” (GALLOIS, 2006: 8), de onde advém, a 

partir do conhecimento que não é esquecido, mas lembrado nos rituais, a riqueza material dos 

adornos e indumentárias em geral. Por este mesmo viés, ao discutir a história da cultura 

material, Jean-Marie Pesez observa que a mesma “tem uma relação evidente com as injunções 

materiais que pesam sobre a vida do homem e as quais o homem impõe uma resposta que é 

precisamente a cultura” (PESEZ. In.: LE GOFF, 2005: 241). Assim, amparado em Fernand 

Braudel, Pesez ressalta que o pão, a moradia, o vestuário, entre outros, são temas da história 

da cultura material. 

 
[...] a vida majoritária é constituída pelos objetos, as ferramentas, os gestos 

do homem comum; só essa vida lhes diz respeito na cotidianidade, ela 

absorve seus pensamentos e seus atos. Por outro lado, ela estabelece as 

condições da vida econômica, “o possível e o impossível”. (PESEZ. In.: LE 

GOFF, 2005: 247-248) 

 

Nesse sentido, compreendemos que, ao se abordar a história da cultura material a 

partir do tema em análise, necessariamente se recorre às contribuições da cultura imaterial, 

uma vez que a cultura é ponto norteador desses dois referenciais teóricos. Assim, um estudo 

sobre o vestuário/indumentária indígena somente se faz viável tendo em vista que ambas, 

cultura material e imaterial, estão intrinsicamente relacionadas, se entrecruzam e 

complementam continuamente. 
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A materialidade supõe que, no momento em que a cultura se exprime de 

maneira abstrata, a cultura material não está mais em questão. Isso designa 

não apenas o domínio das representações mentais, do direito, do pensamento 

religioso e filosófico, da língua e das artes, mas também as estruturas 

socioeconômicas, as relações sociais e as relações de produção, em suma, a 

relação entre os homens. (PESEZ. In.: LE GOFF, 2005: 242) 

 

Após esta rápida digressão teórica, faz-se o retorno à narrativa do ponto que trata da 

tradição renovada a cada festa Karajá, compreendendo que o ritual de iniciação e as suas 

respectivas práticas simbólicas compõem a riqueza imaterial – cultural – do povo indígena em 

tela; enquanto os objetos diversos utilizados para compor o embelezamento, a sedução e a 

magia através da indumentária corporal compõem a riqueza material da cultura. 

 

 

 
Arte plumária do menino Karajá paramentado para o ritual de iniciação. 

Fonte: https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/modos-de-vida/rituais 
 

Gilberto Freyre analisa, como uma importante contribuição dos modos de vestir dos 

indígenas para os brasileiros em geral, a preferência pela cor vermelha, aqui representada pela 

tinta do urucum, recorrentemente utilizada na pintura corporal e nos adereços indígenas, como 

o descrito acima. A cor vermelha seria uma espécie de amuleto contra os espíritos maus, 

doenças, ou ainda a cor da sedução. 

 
 

Von den Steinen teve ocasião de presenciar a cerimônia com que os índios  

do rio Xingu esconjuraram um meteoro: os barris, os curandeiros, 

gesticulando com veemência e cuspido para o ar. E a fim de enfrentarem o 

inimigo, haviam-se cautelosamente pintado de vermelho vivo de urucu 

(FREYRE, 2006: 176). 

 

 

Mais uma vez a pintura corporal é tomada como artefato da cultura material e de 

https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/modos-de-vida/rituais
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importância sine qua non para representação simbólica da cultura imaterial. O vermelho,  

neste caso, teria perdurado como uma importante influência da cultura indígena para o 

vestuário da população como um todo. 

 

A Plumária Indígena no Brasil: entre rituais e festas 

 

 

O indígena se vestia e, em alguns casos ainda se veste, mais do que para cobrir as 

vergonhas, com as quais tanto se preocupavam os europeus recém-chegados ao paraíso terreal 

da Terra de Santa Cruz (GANDAVO, 2008). Eles se vestiam de adereços e adornos com 

finalidades diversas: ritualísticas; proteção; magia; cura; embelezamento; para as festas etc. 

Nesse sentido, destacou Fernão de Cardim: 

 
 

Todos andam nus assim homens como mulheres, e não têm gênero nenhum 
de vestido e por nenhum caso verecundant

283
... porém, para saírem galantes, 

usam de várias invenções, tingindo seus corpos com certo sumo de uma 
árvore com que ficam pretos, dando muitos riscos pelo corpo, braços e etc., a 
modo de imperiais. (FERNÃO, 2009: 179) 

 

Especialmente sobre as plumagens indígenas, Pero Vaz de Caminha ressalta o uso de 

penas coloridas de aves como uma prática comum entre os habitantes da terra, que as 

utilizavam como adornos corporais: “Esse que o agasalhou era já de idade, e andava por 

louçainha todo cheio de penas, pegadas pelo corpo, que parecia asseteado como S. Sebastião. 

Outros traziam carapuças de penas amarelas; outros vermelhas; e outros de verde...” (Carta de 

Caminha). Fernão de Cardin também descreve o uso das penas pelos indígenas, 

“principalmente durante as festas”, na composição dos adornos, tais como os “colares de 

búzios, de diademas de penas e de umas metaras, pedras que metem no beiço de baixo...”; e 

“também se empenam, fazendo diademas e braceletes, e outras invenções muito lustrosas, e 

fazem muito caso de todo o gênero de penas finas... (CARDIM, 2009: 179, 184-185). 

As impressões sobre os Tamoios  deixadas  por Gabriel  Soares  de Sousa
284

, em  seu 

Tratado descritivo do Brasil em 1587, e apenas publicado no século XIX, quanto às 

plumagens indígenas dos primórdios da colonização também reforçam que era durante as 

festas, principalmente, que se enfeitavam com “capas e carapuças de penas de cores de 

                                                      
283

 Expressão latina que significa “envergonham-se”. In: CARDIM. Fernão. Tratados da Terra e gente do Brasil. 

AZEVEDO, Ana Maria de (Org.). São Paulo: Hedra, 2009: 179 (nota de rodapé) 
284

 Português que desembarcou no Brasil em 1569 e fixou residência numa região do Recôncavo Baiano, onde 

construiu seu engenho e se tornou muito respeitável. Não se tem muitas informações sobre a sua vida e trajetória, 

exceto pelo que ele mesmo deixou escrito “no testamento que escreveu em 1584”. (LUCIANI, Introdução. SOUSA, 

Gabriel S. Tratado Descritivo do Brasil em 1587, 2010: 9-28). 
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pássaros” (SOUSA, 2010: 106). Este costume também foi observado pelo cronista entre os 

Tupinambá, “... os quais cobrem os membros genitais com alguma coisa por galantaria, e não 

pelo cobrir; e pintam-se de lavores pretos, que fazem de tinta de jenipapo... também trazem na 

cabeça umas penas amarelas, pegadas pelos pés com cera...” (SOUSA, 2010: 296). 

Sousa continua relatando que os Tupinambá utilizam ainda “umas carapuças de  

penas amarelas e vermelhas que põem na cabeça, que lha cobre até as orelhas” (2010: 298), 

provavelmente fazendo menção ao manto Tupinambá, um exemplo de arte plumária indígena 

que “permaneceu conservado numa das mais importantes coleções de museus; do tipo    deste, 

abrigado no Museu Nacional de Copenhague, existem somente sete no mundo, todos na 

Europa” (AROMÉRI, 1986: 35) 

 

 

 

Manto Tupinambá do século XVI – Significado sagrado. 

Fonte: https://museudoindio.wordpress.com/2013/12/25/acervo/a9/ 
 
 

Manto Tupinambá utilizado em ritual – Desenho de Jean de Léry, século XVI. 

Fonte: 

http://amazone.wikia.com/wiki/Arquivo:Normal_manto_tupinamba_desenho_jean_de_lery_seculo_XVI~0.jpg 
 

No livro sobre arte plumária, Aroméri, os autores Norberto Nicola e Sônia Ferraro 

Dorta discorrem sobre suas pesquisas nesta área. Embora se trate de um tipo de arte hoje 

bastante reconhecida e admirada, por sua beleza e importância simbólica, esta expressão de 

arte tardou a ser reconhecida como tal pela comunidade nacional. Foi, porém, documentada 

https://museudoindio.wordpress.com/2013/12/25/acervo/a9/
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por “viajantes, naturalistas, artistas e missionários” (NICOLA & DORTA, 1986, p. 17). A  

arte plumária indígena se divide em duas categorias, que são os adornos corporais e os demais 

objetos utilizados diversas finalidades, seja durante a prática ritualística, seja no dia das 

comunidades indígenas. 

No século XIX a arte plumária indígena começou a ser estuda de modo sistemático, 

mais ainda atrelada às pesquisas que tratavam das manifestações artísticas tribais em geral. Já 

no século  XX o  campo  de investigação  adquire  relativa  autonomia, principalmente a partir 

dos anos 1980, através de importantes pesquisas realizadas no âmbito acadêmico, com os 

trabalhos de Darcy e Berta Ribeiro; Lúcia Hussak van Velthem; Sônia Ferrado Dorta; Maria 

Helena Fénelon Costa e Maria Helena Dias Monteiro. 

No passado, os povos que mais se destacaram nesta arte foram do Tukano e os 

Munduruku, além dos Tupinambá, no século XVII. Atualmente a arte plumária ainda continua 

sendo praticadas entre alguns povos, como se pode verificar na citação abaixo. 

 

[...] outrora atividade constante e amplamente difundida, a plumária continua 

sendo praticada, em maior ou menor escala, dependendo das experiências 

vividas pelos diversos grupos tribais após sucessivos contatos com o branco. 

Destacam-se pela excelência artística, os Urubú (kaapor) Borôro, Karajá, 

Kayabí, Kaxiná-wa, Rikbákta, os subgrupos Kayapó e os altoxinguanos. Os 

Tukâno e Mundurukú, no passado engenhosos artistas, não mais a executam. 

Notáveis expoentes foram os Tupinanbá, da costa brasileira, já extintos em 

meados do século XVII (...) as características que diferenciam as obras de 

penas dos vários grupos – natureza e morfologia do material plumário e do 

suporte dos objetos, aspecto cromático, forma, dimensão, combinação de 

elementos decorativos, processos de confecção – permitem-nos identificar as 

singularidades das tendências estilísticas e suas qualidades intrínsecas, 

tornando possível distinguir as respectivas procedências com bastante 

precisão; a tônica geral, entretanto, é sempre a beleza  (NICOLA,  1986, 

p.18). 

 

 

No século XIX a arte plumária indígena tornou objeto de grande admiração, 

especialmente após a divulgação dos trabalhos de pesquisa realizados por viajantes e artísticas 

que documentaram esta expressão e a divulgou Europa a fora. No âmbito nacional, esta  

prática indígena compôs parte significativa de cerimônias não indígenas, como um dos 

símbolos do projeto de formação da jovem nação brasileira. Neste aspecto, Norberto Nicola e 

Sônia Ferraro Dorta observaram: “Estamos em presença de uma tradição secular de grande 

variedade e beleza que vai desde o universo indígena, produtor destas obras, até uma 

constatação da realidade da terra assumida pelo Império” (1986: 17). 

A arte plumária, então, ganhou um espaço importante durante as cerimônias de 
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coroação dos imperadores D. Pedro I e D. Pedro II, compondo uma parte do manto imperial 

usados pelos mesmos, confeccionado com belas penas amarelas de tucano, numa clara 

menção à tradição indígena em se paramentar de plumas de aves durante os seus rituais. De  

tal modo, ressaltava-se também a importância dos indígenas, ainda que apenas o bom 

selvagem, na composição de uma pretensa identidade nacional. “Este foi o caso esplendoroso 

da utilização das penas amarelas de tucano para a confecção dos mantos de coroação dos 

imperadores D. Pedro I e D. Pedro II, mostrando uma atitude de profunda identificação e  

amor com a terra do Brasil” (NICOLA & DORTA, 1986: 21). 

 
 

Manto Imperial de coroação dos imperadores D. Pedro I e D. Pedro II. 

Fonte: SCHWARCZ, Lilia, As barbas do Imperador, 1999. 

 
 

Enfim, sobre este último evento envolvendo a arte plumária indígena, entre tantos 

ainda por abordar, chama a atenção a maneira como a arte plumária foi aborde no século XIX, 

sinalizando para a sua importância no contexto do Indianismo e do projeto de formação da 

nação, encabeçado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Assim, Lilia 

Schwarcz pontuou: “... A murça de penas e galo-da-serra e depois de papo de tucano – quase 

um cocar da realeza, a medalha de Paissandu... tudo colaborava para a construção de uma 

identidade feita de muitos empréstimos e várias incorporações” (SCHWARCZ, 1999: 141) 

Em síntese, a proposta de pensar as vestimentas indígenas, em especial a plumária, 

compreendida como uma forma de arte etnicamente situada, não se esgota neste artigo, pela 
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amplitude, importância e relevância do tema. Por ora, destacamos alguns dos aspectos mais 

centrais e introdutórios ao tema, cuja pesquisa inda se encontra em fase de realização. 
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A MÍSTICA FEMININA MEDIEVAL E A EDUCAÇÃO DOS CORPOS 

EM SANTA CATARINA DE SENA 

 

 

Sara Raquel Rodrigues de Araujo
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Resumo: Essa comunicação pretende apresentar um pouco do universo de regras e valores 

apresentado por Santa Catarina de Sena (1347 - 1380) nas epístolas destinadas a algumas 

nobres da Península Itálica do século XIV. Para essa autora, a vida dessas mulheres deveria 

ser um constante exercício de despojamento onde a meta é chegar a um estágio em que a alma 

e Deus se tornam uma unidade. Por meio da análise dos conselhos que se referem à relação 

entre a corporeidade e a salvação, pretende-se conhecer o caminho proposto pela mística 

senense para que suas interlocutoras alcancem a vida eterna e, a partir daí, entender qual o 

comportamento esperado dessas nobres que carregavam consigo a responsabilidade de serem 

exemplo para todas as outras mulheres que ocupassem estamentos sociais inferiores. 
 

Palavras-chave: Catarina de Sena. Escrita Feminina Medieval. Comportamento Feminino. 

Mística Feminina Medieval. 

 

 
 

No Ocidente Medieval, a noção de corpo, segundo o medievalista Jean Claude 

Schmitt está baseada na tradição do helenismo. Nesse contexto, tal termo se refere à “parte 

material e perceptível da pessoa humana, cuja existência vem da vontade criadora de Deus, 

em oposição à ‘alma’, ela também criada, mas imortal” (SCHMITT, 2014, p. 306). O mesmo 

autor subdividiu esse conceito em algumas categorias: (i) o corpo do homem individual, (ii) o 

corpo divino e (iii) o corpo social. Cada uma dessas modalidades apresenta suas próprias 

especificidades, e, portanto, merecem ser estudadas em seus detalhes. 

No estudo aqui apresentado, a corporeidade é entendida como um conjunto de valores 

presentes nos “corpos – pensando, sofrendo, rindo –, nos humores corporais (sangue, suor, 

lágrimas, leite, esperma), no tom e no calor das vozes, como nas metáforas, da linguagem, a 

tradução nas imagens (em duas ou três dimensões) ou o imaginário dos corpos ausentes com 

os quais sonhamos” (SCHMITT, 2014, p. 305). 

A Igreja Católica, representada por seus padres, produz uma mudança significativa no 

mundo ocidental. O culto ao corpo – amplamente difundido na Antiguidade – é substituído 

por uma ideologia que busca anular o corpo da vida social, o “ideal ascético” trazido do 

Oriente pelos Padres do Deserto “conquista o cristianismo por meio de sua influência na 
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Igreja e se torna o pilar da sociedade monacal, que, na alta Idade Média, buscará se impor 

como o modelo ideal da vida cristã” (LE GOFF; TRUONG, 2010, p. 37). Nessa perspectiva, 

com o estabelecimento do monaquismo, o rigor no tratamento do corpo é agravado e a 

ideologia anti-corporal passa a ser entendida pelo cristianismo institucionalizado como 

instrumento que liberta a alma da tirania do corpo. 

A ideia de corpo presente nas cartas escritas por Catarina está baseada na crença de 

que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tal crença é fundamentada no 

Livro do Gêneses (1, 26-27), onde se lê que: 

 
Deus disse: “Façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e 

que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais 

domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra”.  

Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou, homem e 

mulher ele os criou. (2002, p. 34) 

 

Nas palavras de Catarina: 

 
Nós cremos que Deus é Deus; ele nos criou à sua imagem e semelhança; que 

nos deu seu Filho unigênito o Verbo nascido de Maria e morto na cruz para 

nos livrar da morte e dar-nos a vida da graça. Perdemos tal graça na 

desobediência de Adão, mas a recuperamos pela obediência de Cristo, da 

mesma forma como todos os homens haviam herdado a morte com o pecado 

de Adão. (2005; p.368) 

 

Essa é a síntese da Salvação que representa a união entre o mundo e o sagrado. No 

trecho anteriormente citado, a figura de Adão é usada por Catarina para assinalar a presença 

humana nos planos divinos; nesse contexto, ele é apresentado enquanto primeiro corpo 

místico. Por trazer consigo uma existência dicotômica que compreende tanto a origem 

imaculada da humanidade quanto a geração do primeiro pecado, Adão representa a alma 

mística que nada mais é que o corpo a ser alcançado por meio da obediência às virtudes – que, 

por sua vez, representa Adão antes do pecado original criado à imagem e semelhança de  

Deus. Assim sendo, podemos entender que a figura de Adão é utilizada pela mística como 

exemplo a ser seguido pelas mulheres da nobreza. Dentro desse contexto, além de ser a 

promessa de um mundo redimido, ele é o símbolo da regeneração humana que será alcançada 

por aquelas que tentarem se purificar. 

Todavia, os medievalistas Jean-Claud Schmitt e Jacques Le Goff nos chamam a 

atenção para o fato de que ser criado à imagem e semelhança de Deus não significa que o 

homem é um ser perfeito como Deus pois, 
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Embora se diga que cada homem é criado ‘à imagem e semelhança de Deus’, 

o entendimento mais corrente é que ele não é esta ‘imagem’ nem em seu 

corpo visível nem na totalidade de sua alma, mas somente na parte superior 

da alma (a razão: noûs ou mens). É nesse sentido que o homem, embora 

pecador, não deixa de levar a marca do divino, mesmo que o corpo, pelo 

sofrimento e pela morte, e que a alma, por sua fraqueza temporária, sofram 

tais limites como consequências do Pecado Original. Assim, o homem não 

pode mais, sobre a terra, ter a visão imediata do Criador, da qual se 

beneficiaram seus primeiros pais no Paraíso terrestre antes da Queda. (2002, 

p. 255) 

 

Nesse sentido, o filósofo e historiador Etienne Gilson, ao abordar o misticismo 

especulativo, traz alguns apontamentos sobre a psicologia de Eckhart que nos são valiosos 

para compreender o pensamento de Catarina sobre a posição que o homem se encontra diante 

o Sagrado. Vejamos: 

 
Se Deus é o ser porque é Uno, e se nada além de Deus é uno, nada mais além 

dele é ser. Portanto, a criatura é um puro nada, pelo menos no sentido em 

que, por si mesma, ela não é. O que nela se manifesta da fecundidade divina. 

O que caracteriza a criatura considerada em si é a sua nulidade (nulleitas)  

(...) (1995, p. 868). 

 
 

que: 

Ainda sobre a inferioridade humana perante a deidade, José do Nascimento comenta 

 

 
Reconhecendo sua nulidade diante da potência divina, o crente está 

preparado para assumir o caminho da sapiência, uma vez que, no contexto 

cristão, a sapiência não está contida em si, mas na Onipotência, e Dela deve 

emanar, porque é Javé, e Ele é Tudo. Assim, somente em Deus está a 

verdadeira fonte, na qual se encontra o nosso verdadeiro Eu, em um 

conhecimento teologal (2011, p. 143). 

 

É esse entendimento que legitima a relação dos místicos com o corpo. Em síntese: Por 

ter cometido o Pecado Original, o ser humano deve tirar de seu corpo todo o prazer possível – 

assim como as vontades carnais – tendo em vista que, como afirma Catarina: “Na vida futura, 

toda boa ação será premiada e toda culpa será castigada” (2005, p.369). Contudo, para que a 

alma consiga alcançar em plenitude a “vida futura”, o corpo físico precisa ser “castigado” por 

meio da caridade que compreende não só a prática de boas ações ao próximo, mas também  

um sentimento de amor por Deus. 

Consequentemente, é possível afirmar que Catarina de Sena entendia que o corpo 

físico, por ser sensível à sensualidade, ao mundo com seus falsos e vãos prazeres e às 

“tentações da carne”, poderia ser utilizado como espaço e instrumento do demônio, “fazendo- 

nos”, nas palavras de Catarina, “perder os valores pessoais e injuriar o próximo, a fim de 
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afastar da caridade fraterna e desprezarmos o próximo” (2005, p. 1151). Ou seja, nesse caso, o 

“corpo é considerado a prisão e o veneno da alma” (LE GOFF, 2010, p. 37). José do 

Nascimento resume a relação entre a corporeidade e a santidade feminina da seguinte  

maneira: 

 

a corporeidade de Catarina, uma mulher medieval, deveria ser domada e 

aniquilada, principalmente por ser, na visão da Igreja, descendente de Eva. 

Assinalo que esses desfavorecimentos acerca das mulheres são entendidos 

como controles e renúncias; e daí procede, efetivamente, o controle por parte 

da Igreja que os entendia não somente como rejeição do físico, mas como 

meio de acesso ao divino, uma vez que é por meio da renúncia de si que se 

vai ao encontro do Amado (2011, p. 197). 

 

A justificativa para tal comportamento é apresentada no trecho a seguir: De  fato, 

temos muitas razões para desprezar tais delícias [vontades carnais], se considerarmos sua 

pequena firmeza e estabilidade e quando nos são nocivas para a salvação eterna (2005; p. 

1150). É válido ressaltar que no contexto cristão, “fugir do mundo real por meio da 

abstinência absoluta, das privações e da renúncia ao corpo era comum às santas, pois tais 

fugas ressaltavam sua separação da existência humana” (NASCIMENTO, 2011, p. 174). 

A luta pelo domínio do corpo que deveria ser travada por cada uma das nobres que 

trocavam cartas com Catarina, assim como por todas as cristãs, era contra si mesma – contra 

suas vontades e pensamentos – e tinha dois aspectos fundamentais: a luta contra as tentações e 

a renúncia dos prazeres. Para que isso aconteça, é necessário que exista uma consciência de 

suas limitações e um grande amor por Deus. Porém, como conseguir abrir mão dos prazeres 

dados pelo mundo? Como as nobres que se comunicavam com Catarina poderiam alcançar tão 

grande feito? Assim a mística aconselha que, piedosamente, se orientem pela perspectiva de 

que, 

 
Quem nos livra desses inimigos são as virtudes. Elas nos iluminam e 

conduzem até à porta da vida eterna; que foi aberta pelo sangue de Cristo. 

Mas aí entra somente a caridade, mãe de todas as virtudes. As demais 

virtudes ficam de fora, porém a caridade leva consigo o merecimento de cada 

uma delas. [...] O amor nos fará dignos de ver a Deus face a face, o que 

constitui nossa felicidade (SENA, 2005, p.1151). 

 

Outro fator importante para que as virtudes sejam devidamente praticadas é a 

consciência de que por si própria a humanidade não teria condições de lutar contra as 

tentações  ofertadas  pelo  mundo  e,  por  isso,  não  merece  as  graças  que  Deus  dá.     Essa 
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perspectiva pode ser constatada no seguinte trecho da epístola intitulada “Convite à Cruzada” 

escrita à Isabel, mãe de Luís, rei da Hungria, onde Santa Catarina afirma que, 

 
De fato, a alma cheia do Espírito Santo, ou seja, cheia da chama do amor 

divino, sempre sabe que é um nada e que esse nada consiste no pecado. No 

que diz respeito à própria existência, à graça e aos dons tanto espirituais 

como materiais, a alma os atribui ao Criador. Tudo isso ela considera como 

dom gratuito, como algo não devido ou merecido por qualquer serviço 

prestado a Deus. Mãe venerável, tal é o conhecimento que enriquece a alma, 

dando-lhe maior riqueza que possa receber (2005, p. 475). 

 

Isto posto, é possível perceber que para o pensamento cristão da Baixa Idade Média o 

ser humano, mesmo trazendo em si a marca de Deus, era limitado pelo sofrimento e pela 

morte. Sobre isso, Delumeau afirma que a “oposição radical - e artificial - entre corpo e alma 

(onde esta se aproveita de tudo que é retirado daquele) leva logicamente ao desprezo, e até à 

condenação da vida no século, constantemente comparada a um mar perigoso onde é melhor 

não se aventurar” (2003; p. 31). 

Nesse sentido, o corpo é compreendido de forma dicotômica: por um lado, ele é fruto 

da bênção e da glorificação; de outro, ele é desprezado, condenado e humilhado já que é o 

lugar das tentações e o instrumento da alma pecadora. A primeira ideia geralmente é aplicada 

nos escritos de Catarina para se referir ao corpo de Cristo, como pode ser visto no conselho 

dado a Isabel, onde a futura santa afirma peremptoriamente que, 

 
Chegou o tempo. O fruto amadureceu. Lugar é o jardim da santa Igreja, 

onde se alimentam os fiéis cristãos. Nesse horto está plantada a árvore da 

cruz, da qual pende como fruto o Cordeiro dessangrado por nós na grande 

chama do amor que deveria incendiar todos os corações. Oh fruto suave, 

cheio de felicidade, alegria e consolação! Que coração consegue não 

explodir ao contemplar Cristo crucificado? Deus Pai o deu como esposo à 

santa Igreja. Todos devemos apresentar-nos, como enamorados da santa 

Igreja e de Jesus crucificado (2005, p. 476). 

 

Por remeter-se constantemente ao desprezo de si, a segunda ideia de corpo é perceptível no 

seguinte trecho de uma carta intitulada “Nas Amarguras da Vida” enviada à dona Baldistricca 

Salimbeni, castelã do vale do rio Órcia, onde se lê que, 

 
Para que Deus nos envia, então, a dor? Por amor, e para a nossa santificação, 

como ficou dito; para que na dor sejamos santificados. E quem somos nós, os 

destinatários de tais sofrimentos? Somos uma nada! Por nossas culpas, 

merecedores apenas de mil infernos, se fosse possível. Porque ofendemos a 

Deus, que é o bem infinito, o castigo teria de ser infinito. Mas na sua 

misericórdia, Deus nos pune aqui no tempo finito, com um sofrimento finito. 

(SENA, 2005, p. 369) 



629 

 

 

 

Isso posto, é importante lembrar que o processo de luta contra os pecados estimulada 

pela Igreja Católica não é vão; ele está todo direcionado a um objetivo final: uma união 

perfeita com Deus que acontece no momento em que a alma, depois de cumprir todas as 

virtudes, está verdadeiramente purificada do mundo. Quanto a isso, Etienne Gilson afirma 

que: 

 
Tal doutrina levava direto à união da alma a Deus por um esforço no sentido 

de se entrincheirar nessa “cidadela da alma” em que o homem não se 

distingue mais de Deus, pois ele não é mais que o Uno. Para que essa união 

mística fosse possível, era necessário, de um lado, insistir sobre a realidade 

dessa unidade do homem e de Deus (...). Por outro lado, era preciso 

recomendar uma ascese do estado de separação e de distanciamento, para 

alcançar essa cidadela interior da alma que é a única livre em razão de sua 

própria unidade (1995, p. 869). 

 

Essa perspectiva – chamada pelo mesmo autor de doutrina do “fundo da alma” –  

busca, por meio da contemplação, um conhecimento íntimo da deidade num espaço tão 

interior e de maneira tão intensa que a única coisa que se vê é a plenitude de Deus. Tal 

experiência unificadora se revela, então, como o ápice da vida contemplativa. Existe aí um 

silêncio e um repouso perpétuo ao mesmo tempo em que, fora dali, não mais existem 

imagens, conhecimentos e ações. A partir daí o mundo passa a ser visto de maneira mais 

simples e em comunhão com o sagrado. Nesse contexto, Lieve Trouch nos revela mais um 

aspecto sobre esse momento da vida das místicas femininas: “Elas vivem de pão e do vinho, 

especialmente o pão consagrado, a hóstia. É depois deste ‘santo consumo’ que as mulheres 

atingem visões. Curiosamente, essa situação foi vista como prova de santidade e suas visões 

foram consideradas divinas” (2013, p. 8). 

Todavia, não se tem acesso a esse nível de contemplação antes que as virtudes 

tenham sido aprendidas. Para Catarina de Sena as virtudes são a verdadeira riqueza, aquelas 

que “não podem ser tiradas, seja pelo demônio, como pelas pessoas. ” (2005, p. 1151). A 

mística ainda diz mais: “Elas [as virtudes] nos iluminam e conduzem até à porta da vida 

eterna, que foi aberta pelo sangue de Cristo” (2005, p. 1151). 

A importância dada às virtudes também está presente no seguinte trecho da carta 

destinada a Isa Salimbeni onde Catarina afirma que: 

 
Não quero que vossa alma e vosso desejo santo fiquem à mercê de eventos 

contrários, como sejam as dificuldades e as perseguições da sociedade e do 

demônio. Quero que supereis tudo com galhardia mediante o amor pela 

virtude, mediante perseverança e a recordação do sangue de Cristo. Que 

nenhuma  palavra  humana, procedente de pessoas maldosas, destrua    
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vosso desejo santo. Agindo assim, sereis uma esposa fiel e decidida, 

alicerçada na rocha firme que é Cristo, o doce Jesus. Não diminuirá vossa 

força e  a resposta não se calará em vossa boca. Para quem pretende crescer 

na santidade, a virtude não deve diminuir, nem a audácia (2005, p. 388). 

 

O cumprimento das virtudes cristãs é a condição necessária para alcançar o 

conhecimento verdadeiro de Deus, é o caminho de ascensão das almas que buscam o 

usufruto do divino. Nessa perspectiva, Catarina declara que: “Quem tem fé viva, portanto, 

pratica boas obras e com paciência suporta o sofrimento e a fadiga por amor de Deus e para a 

remissão dos seus pecados. Pessoa assim até valoriza a dor, pensando em quem e para que a 

permite” (2005, p. 370). 

Além disso, podemos perceber nesse mesmo trecho citado acima que a dor é 

apresentada em estado de vestígios, como elemento fundamental para a fé enquanto não é 

possível pensar e viver o divino em sua plenitude, tendo em vista que despojar-se de tudo que 

se refere ao corpo, inclusive da dor, faz com que haja um vazio dentro da alma. Nesse 

processo de aniquilamento do corpo histórico não existem imagens, formas, limites ou 

propriedades; abre-se assim um espaço vazio na alma que deve ser preenchido por Deus. 

Dessa forma, a alma torna-se, segundo a medievalista Maria Nogueira (2013, p. 162), “uma 

deidade, ou melhor, elas são nada no uno”. Tamanho despojamento reflete-se no 

comportamento das místicas que fazem de sua vida um espelho de sua alma que se reflete 

“tanto na forma quanto no conteúdo dos seus textos” (2013, p. 162). 

Assim sendo, é possível afirmar que as vidas de dona Baldistricca Salimbeni, Isabel, 

Joana de Mileto, Benedita Salimbeni, Bianchina Trinci Salimbeni, Isa Salimbeni e Orietta 

Scotta deveriam ser um constante exercício de despojamento onde a meta é chegar a um 

estágio em que a alma se anula de tal forma que ela não se vê mais e, em seu lugar vê-se 

apenas a Deus. Acreditava-se que dessa forma se alcançaria a salvação. 
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DOS TESTEMUNHOS DOS ESCOLIASTAS 
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Resumo: Nosso intuito com essa comunicação é discutir sobre os horizontes de composição 

da obra liviana, em especial, sobre seu estilo, tema e organização dos episódios e, a partir  

desta compreensão estabelecer uma leitura da ressonância de Ab Vrbe Condita no medievo, 

por meio do trabalho dos copistas. Logo, consideramos que discutir sobre esses testemunhos  

é, antes de tudo reconhecer a própria historicidade do texto latino, uma vez que este chega 

até nós a partir de diversas interferências críticas, advindas das evidências dos manuscritos 

com os testemunhos os quais intentaram reconstruir a melhor leitura sobre Ab Vrbe Condita. 

 

Palavras-chaves: Composição; Evidência codicológica; Testemunhos. 

 

 

 
Diríamos assim, a escrita da história é, pois, um rito de recordação, uma prática 

historiográfica que se configurou como uma ars memoriae. No que se refere a isto, 

gostaríamos de fazer nossas as palavras de Heródoto de Halicarnasso (485 a.C. – 420 a.C.) 

quando justifica sobre a relevância de ter escrito suas Histórias: Para que o feito dos homens 

se não desvanecessem com o tempo, nem ficassem sem renome as grandes empresas (...) 

(HERÓDOTO, Histórias, Liv 1). Logo, a partir da argumentatio de Heródoto consideramos 

que a prática historiográfica antiga, tornou-se, de fato, um instrumento de transmissão das 

ações humanas passadas e, portanto, constitui-se enquanto um testemunho histórico (e.g. 

inscrições, monumentos, templos, túmulos funerários, narrativas etc), isto é, marcas 

perceptíveis pelos sentidos, rastros, ecos a serem contemplados pela posteridade em suas 

margens de leitura e ressignificação dos vestígios sejam eles textuais ou materiais. Nesse 

sentido, compreendemos que os historiadores agiram e agem dedutivamente, investigam, 

pois os testemunhos de outrora (CONNERTON, 1989: 15), conectam e reconectam os 

emblemas do passado, transformam, segundo nossas hipóteses, os rastros do passado em uma 

linguagem comunicativa que informa, rememora e reatualiza memórias vividas. 

Tais percepções permitem-nos compreender, que os testemunhos do passado são 
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ressignificados, não de forma determinante, mas em seus efeitos; não as ações memorizadas, 

nem mesmo comemoradas, mas os rastros, os vestígios dessas ações e suas práticas sociais; 

não os acontecimentos por si mesmos, mas sua construção no tempo; não o passado tal como 

ocorreu, mas, de fato, suas reutilizações permanentes, seus usos e abusos, sua pregnância em 

relação aos sucessivos presentes; não a tradição, tal como se foi, mas a maneira como ela se 

constituiu e, portanto, como se transmitiu (DOSSE, 2012: 4). 

Diante de tais considerações, é importante ressaltar que nossa metodologia não 

contempla um trabalho direto com os manuscritos
286 

de Ab Vrbe Condita, uma vez que este 

trabalho monumental já fora feito detalhadamente pelos críticos da obra liviana, todavia, 

acreditamos que um capítulo de tipologia sobre a prosa histórica seria incompleto sem uma 

breve edótica do texto latino e, portanto, sobre a veiculação de sua divulgação no Império 

Romano e logo mais na Europa medieval e renascentista. Visto assim, devemos nos atentar 

para a profundidade histórica do documento e para a existência das variantes de leitura no 

processo de interpretação da base documental. No que se refere a isto, Norberto Guarinelo 

(2013: 18) argumenta que os testemunhos sobre o passado, a exemplo dos manuscritos e das 

evidências codicológicas
287

, traduziram e transmitiram a herança dos tempos de outrora pela 

organização  das  informações  que  lhes  chegaram,  bem  como  pela  elaboração  de  notas  

e comentários sobre os autores antigos e suas documentações. Assim, interessa-nos, 

sobretudo, considerar os primeiros ecos de Ab Vrbe Condita e, para tanto trataremos 

primeiramente dos usos estabelecidos pelos autores contemporâneos a Tito Lívio, isto é, 

destacaremos os testemunhos e as opiniões referentes a Lívio e à composição de sua obra, 

com o intuito de dar ênfase à notoriedade que Ab Vrbe Condita alcançou entre filósofos, 

gramáticos e outros  poetas e historiadores da Antiguidade. A este respeito o testemunho 

documental de Sêneca (4 a.C,- 65 d.C.), nos sugere que: 
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 Um manuscrito, do latim manu= mãos e scriptus=escrever, é um documento escrito ou copiado à mão sobre 

um suporte físico (p. ex., pergaminho ou papel) utilizando um instrumento (pena, cálamo, lápis, caneta, 

esferográfica, etc.) e um meio (tinta). 
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 Os códices (ou codex, da palavra em latim  que  significa  "livro",  "bloco  de  madeira")  eram  os  manuscritos 

gravados em madeira, em geral do período da era antiga tardia até a Idade Média. O códice é um avanço do rolo de 

pergaminho, e gradativamente substituiu este último como suporte da escrita. O códice tinha a forma de um livro 

atual: foi composto por várias folhas de pergaminho, o material que antecedeu os códices foram às tábuas de cera, 

as quais os romanos utilizaram nas escolas, nas correspondências epistolares e em documentos legais, etc 

(LEMOS, 2010: 8). Até o século II d.C. o rolo de papiro havia sido utilizado  como suporte dos textos literários, 

logo, após colocou-se em destaque, a utilização do códice de pergaminho, o qual se estendeu pelos séculos III e IV 

(Cf. CHARTIER, 2010). Segundo Márcia Lemos (2010: 8), o público - leitor que possuía recursos para “investir 

em livros sempre foi pequeno no Império Romano, mas ampliou-se a partir da divulgação do códice, que se firmou 

como um instrumento eficaz para portar a palavra escrita entre os séculos  IV e V d.C., em função das vantagens 

que ele oferecia”. Assim, interessa-nos, particularmente, compreender a relevância dos códices para os estudos 

posteriores das bases documentais, tais como Ab Vrbe Condita; neste sentido, as evidências codicológicas, 

destacam-se pelo estudo dos manuscritos (história, datação, catalogação e inter-relação) como suporte material dos 

textos e, portanto, auxiliam no mapeamento de diversas corporeas documentais que se fragmentaram durante o 

passar dos séculos. 
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nec est quod existimes uerum esse quod apud disertissimum uirum <T.> 

Liuium dicitur: 'uir ingenii magni magis quam boni.' Non potest istud 

separari: aut et bonum erit aut nec magnum (...) (SÊNECA, De Ira, I, 20). 

 

nem há por que considerar verdadeiro o que se diz com tanta eloquência em 

Tito Lívio: “Homem de caráter antes elevado que bondoso”. Não se pode 

separar isso: ou também será bom ou não terá elevação (...) (SÊNECA, De 

Ira, I, 20). 

 

Como podemos verificar na argumentatio de Sêneca, a obra de Lívio foi lida com 

admiração, tanto no concernente à sua postura cívica, quanto por sua sutileza literária, 

recebeu de seus contemporâneos e das gerações posteriores, homenagens, imitação e 

reconhecimento. Segundo Ángel Sierra (1990: 108), os textos de Tito Lívio foram muitas 

vezes memorizados e recitados por estudantes da retórica latina, suas ideias, imagens 

literárias e expressões narrativas aparecem, por exemplo, na elaboração poética de Ovídio 

(OLGIVIE, 1965: 77- 186-206). Acrescenta a essas reflexões uma referência em De 

Tranquillitate Animi, quando Sêneca destaca que, 

 

quadraginta milia librorum Alexandriae arserunt. Pulcherrimum regiae 

opulentiae monumentum alius laudauerit, sicut et Liuius, qui elegantiae 

regum curaeque egregium id opus ait fuisse. Non fuit elegantia illud aut  

cura, sed studiosa luxuria (...) (SÊNECA, De Tranquillitate Animi, IX). 

 

quarenta mil livros arderam em Alexandria. Outro pode ter louvado esse 

belíssimo monumento da opulência dos reis, tal como Tito Lívio, que disse 

ter sido essa uma obra notável do refinamento e da solicitude real. Não foi 

refinamento aquilo, ou solicitude, mas luxo intelectual (...) (SÊNECA, De 

Tranquillitate Animi, IX). 

 

Ao que nos parece, a referência de Ab Vrbe Condita por parte de outros autores, 

demonstra, segundo nossas hipóteses, uma reapropriação do estilo narrativo de Tito Lívio, no 

que consiste ao conteúdo de seu discurso histórico, como também ao modo como o  

historiador latino compôs esteticamente seus textos, dada sua eloquência comunicativa. Tais 

percepções permitem-nos compreender, a resonância de Tito Lívio nos versos de autores tais 

como: Petrônio (27 – 66 d.C.), Quinto Curcio ( I d.C.), Tácito (55 – 120 d.C.), bem como o 

Imperador Cláudio (10 a.C. – 54 d.C.), o qual se inspirou em Tito Lívio para compor seus 

discursos (OLGIVIE, 1965: 163, 487, 490). Ao corroborarmos a hipótese de Tomás 

Recio (1952: 243), consideramos que a fama da monumentalidade de Ab Vrbe Condita 

possibilitou a produção de diversas anedotas, o que nos permite afirmar sobre o prestígio 

alcançado à sua época. Marcial (38 – 40 d.C.), por exemplo, nos alude que a obra liviana 
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figurava em sua biblioteca particular, apesar da grande extensão de Ab Vrbe Condita 

(MARCIAL, Epigrammaton Libri, XIV, 190); Logo, consideramos que os usos e 

ressignificações da narrativa histórica de Lívio permitiu, ao historiador legitimar-se perante 

um público-leitor e, deste modo, consagrar-se diante do espaço de produção literária do 

mundo antigo. A respeito desses usos literários, temos ainda a referência de Quinto Curcio 

Rufo (I d.C.), o  qual produziu uma obra de dez livros dedicados à Alexandre Magno , tendo 

em Tito Lívio, seu modelo literário para a composição de seus discursos (RECIO, 1952: 

244). 

A relação entre os leitores de Tito Lívio estende-se também à Frontino (40 – 103 

d.C.) e à Valerio Máximo (I a.C. – I d.C.), já que alguns episódios de Ab Vrbe Condita 

auxiliou, Frontino, a compor sua coleção sobre a ciência militar denominado de 

Strategemata; bem como à Valerio Máximo na elaboração de sua antologia intitulada 

Factorum et dictorum memorabilium libri, a qual contém nove livros referentes aos feitos e 

dizeres memoráveis dedicados ao imperador Tibério. Foi elaborada em Roma em 31 e o seu 

fim era elogiar as virtudes romanas por meio de anedotas e relatos tradicionais extraídos de 

historiadores, tal como Tito Lívio. Tais compilações colocavam em evidência, a relevância 

retórica, argumentativa e estilística que deveriam compor os discursos históricos, a exemplo 

dos elogios atribuídos à composição de Ab Vrbe Condita. Como parte dessas discussões, faz-

se necessário ressaltar ainda, a argumentatio de Quintiliano ao colocar em destaque a 

eloquência narrativa de Lívio e, para tanto pontua-nos, 

 
at non historia cesserit Graecis, nee opponere Thucydidi Sallustium verear, 

neque indignetur sibi Herodotus aequari T. Livium, cum in narrando mirae 

iucunditatis clarissimique candoris, turn in contionibus supra quam enarrari 

potest eloquentem (QUINTILIANO, Institutio oratoria, X, 101). 

 

a história não a de se inclinar ante os historiadores gregos; nem a que temer 

Salústio contra Tucídides; nem Heródoto se ressinta de igualar-se a Tito 

Lívio, pois este último tem uma brilhante transparência em sua narração, ao 

passo que seus discursos são eloquentes, mas que uma descrição 

(QUINTILIANO, Institutio oratoria, X, 101). 

 

De fato, consideramos que o discurso de Quintiliano acentua a narrativa liviana a 

partir de sua composição retórica e, ademais da narração e descrição da História romana, Tito 

Lívio, transmitiu e comunicou-nos a memória dos feitos de Roma. A partir dos artifícios 

narrativos selecionou as representações
288 

do passado, dos valores constituintes do mos 
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 O conceito de representação pode ser compreendido como a manifestação presente de um objeto ausente, ou 

seja, por um lado, a representação manifesta uma ausência, o que supõe uma clara distinção do que representa e do 
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maiorum
289

, os quais deveriam ser transmitidos aos leitores ouvintes (LOWENTHAL, 1998: 

306). Compartilham desta perspectiva Miles (1995) e Feldherr (1998) ao argumentarem que 

o empreendimento liviano seria o resultado de uma monumentalização do passado, um modo 

de o historiador conferir autoridade à obra, já que a mesma estava inscrita nos espaços de 

sociabilidades e leituras do mundo antigo. 

Segundo Tomás Recio (1952) e Ângel Sierra (1990), apesar do grande 

reconhecimento da obra liviana, a partir do século III d.C. os ecos de Ab Vrbe Condita 

puderam ser percebidos apenas em alguns fragmentos de um rolo de papiro denominado de 

Epítome de Oxyrrinco, o qual continha os índices dos respectivos livros XXXVII – XL e dos 

livros XLVIII – LV. No contexto do século IV figuraram às Periochae, as quais indicaram o 

resumo de alguns episódios narrados por Tito Lívio, assim como, a produção anônima de 

Origo gentis Romanae, De Viris Illustribus e os Breviários da História de Roma de autoria 

de Eutropio e Rufo Festo, parcialmente derivados dos Epítomes Lívio. Foi, pois, nesta 

conjuntura do século IV que, segundo Tomás Recio (1952: 248) houve uma revalorização 

dos autores do período clássico e, dentre eles a ressignificação da obra de Tito Lívio. 

No que se refere a isto, à referência da atuação de membros de famílias romanas 

renomadas, as quais buscavam manter a tradição cultural romana contra o advento da cultura 

cristã pela reivindicação da arte e literatura clássica. Como membros das famílias não cristãs 

situados na conjuntura do século IV, tem-se os nomes de Aurelio Símaco e Nicómaco 

Flaviano, defensores das obras clássicas realizavam, deste modo, traduções com o intuito de 

preservá-las, tal como as cópias feitas dos manuscritos de Ab Vrbe Condita de Tito Lívio. 

Logo mais a frente os nome de Símaco e Nicómaco ficariam registrados nas notas das 

subscriptiones (uma espécie de breve prefácio com descrição do trabalho feito pelos  

                                                                                                                                                                        
que é representado; por outro lado, torna visível a realidade representada e, portanto, sugere a presença 

(GINZBURG, 2001: 85; CHARTIER, 1990: 74). As representações não são espelhos fiéis da realidade, pois nelas 

os agentes sociais investem seus interesses e sua bagagem cultural e, dessa forma, são sempre alteradas, 

transformadas. Sendo assim, as representações têm relações com os acontecimentos vivenciados pelos agentes 

sociais, já que permitem aos indivíduos a possibilidade de darem sentido ao seu mundo, traduzindo, dessa forma, 

posições e interesses sociais (CHARTIER, 1990: 19). As representações são mecanismos criados pelos grupos 

com o objetivo de impor sua concepção de mundo e seus valores. 
289

 Quando nos referimos ao mos maiorum estamos, de fato, refletindo-o como um conjunto de valores e práticas 

sociais, que, estabelecidas temporalmente, são articuladas e transmitidas a uma dada comunidade cívica. Como 

afirma Cícero em Da República (V, 1), a glória de Roma está relacionada à observância dos costumes  ancestrais 

─ o mos maiorum romano. Neste sentido, “o mos maiorum pode ser compreendido como um conjunto de regras 

de conduta, morais e políticas, não sistematizado, transmitido no seio da aristocracia senatorial tradicional” 

(LEMOS, 2013: 2). Conforme Pereira (2002: 359-360), o mos maiorum jamais foi um código de leis escritas, 

mas constituiu-se num conjunto de valores que legitimavam e orientavam as ações e práticas políticas, religiosas, 

civis e militares. Desse modo, consideramos que o conjunto de virtudes ancestrais (fides, pietas, auctoritas, 

clementia, iustia) tornou-se, de fato, um dispositivo de poder ressignificado à política augustiana, tendo em vista 

que o mos maiorum deve ser historicizado e refletido em cada contexto histórico. 
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tradutores e copistas) que os copistas medievais reproduziriam junto aos textos elaborados 

(SIERRA, 1990: 113). As subscriptiones que continham as referências de Símaco e 

Nicómaco, só aparecem nos manuscritos da primeira década, contudo, pode-se afirmar com 

determinada segurança que muitos dos manuscritos conservados devem-se ao esforço de 

preservação, organização e transmissão de Símaco e Nicómaco (MCDONALD, 1971: 332). 

A este respeito, Ângel Sierra (1990: 113) nos pontua que muitas das subscriptiones 

encontradas nos manuscritos indicavam que os textos reproduzidos foram organizados em 

grupos de cinco e dez livros, com exceção dos livros XXVI – XL. Isso leva-nos a crer que 

cada década conservada seja completa ou fragmentária parte de testemunhos que foram 

escritos entre os séculos IV e V. 

Desse modo, consideramos que a primeira década de Ab Vrbe Condita apresenta 

três testemunhos antigos, um deles refere-se ao fragmento de um papiro do século IV (P. 

Oxy. XI 1379), o segundo fragmento diz respeito ao codex Veronensis (V= Verona XL), 

situado no começo do século V contendo fragmentos dos livros III a VI; o terceiro fragmento 

é atribuído à recensão nicomaquea, sendo assim, o arquétipo da reconstrução de todos os 

manuscritos medievais da primeira década. Para a composição da terceira década, têm-se 

dois testemunhos situados temporalmente no século V, sendo um manuscrito completo – o 

Puteaneus (P = Paris Lat. 5730) e os fragmentos de Taurinensia (= Ta), os quais 

configuram-se por serem restos de um palimpsesto
290  

de Turín, cuja escrita borrada 

continham partes dos livros XXVII a XX, este fragmento foi destruído em um incêndio em 

1904. Os testemunhos da quarta década são simbólicos e fragmentários apresentam-se a 

partir dos fragmentos Romana (R), restos de um códice de fins do século IV a princípios do 

século V, contendo linhas soltas dos livros XXXIV, e os fragmenta Piacentina (= F), 

pertencente a um manuscrito do século IV, com os textos dos livros XXXIII – XXXV e 

XXXIX. Temos ainda os testemunhos antigos sobre a quinta década, sendo o Vindobonensis 

(V= Viena Lat. 15), um códice elaborado no V século, contém os textos referentes aos livros 

XLI – XLV e apresenta-se com algumas mutilações e lagunas; diante deste mapeamento 

dos testemunhos antigos, faz-se importante destacar o bifolium Vaticanum, o qual compunha 

um palimpsesto situado entre o V ou VI século, contendo os fragmentos do livro XCI 
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 Palimpsesto (do grego antigo παλίμψηστος, transl. "palímpsêstos", "aquilo que se raspa para escrever de 

novo": πάλιν, "de novo" e ψάω, "arranhar, raspar") designa um pergaminho ou papiro cujo texto foi eliminado 

para permitir a reutilização. Tal prática foi adotada na Idade Média, sobretudo entre os séculos VII e XII, 

devido ao elevado custo do pergaminho. A eliminação do texto era feita através de lavagem ou, mais tarde, de 

raspagem com pedra-pomes. A reutilização do suporte de escrita conduziu à perda de inúmeros textos antigos - 

desde normas jurídicas em desuso até obras de pensadores gregos pré-cristãos. 
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(SIERRA, 1990: 114). 

Diante destas considerações, compreendemos que não há como assegurar quando 

exatamente se perdeu a maior parte da obra liviana, contudo, parece-nos possível deduzir que 

os textos de Ab Vrbe Condita se conservaram completos até começo da chamada Idade  

Média. A história da transmissão dos clássicos latinos manifestou-se de modo fragmentário e 

disperso temporalmente, isto é, desde o ano de 550 a 750 perderam-se muitos livros e até 

mesmo os manuscritos fragmentaram-se ou sofreram diversas interferências danificando-os, 

a exemplo, do fragmento do manuscrito de Taurinensia (= Ta), o qual foi borrado e reescrito 

no século VII; tal situação repetiu-se com o codex Veronensis o qual continha dois códices 

antigos incompletos, um de Tito Lívio e outro de Virgílio, tais textos latinos sofreram 

alterações a princípios do século VIII quando foi escrito acima dos mesmos, os Moralia de S. 

Gregório Magno. Poderíamos assim, afirmar que durante os séculos VI a VIII houve certo 

silenciamento sobre Tito Lívio e sua obra. Os códices produzidos, muitas das vezes eram 

levados de um lugar a outro e, deste modo, sofriam alterações e reescritura, tal como se 

sucedeu com o palimpsesto Veronensis do século IV, o qual se encontrava no século VIII em 

Luxeuil (Gália), ou seja, neste espaço de tempo o manuscrito foi transferido da Itália à Gália 

(MÉNDEZ, 2002: 17). 

A respeito dessas discussões McDonald (Cf. 1971) pontua-nos que, em 1906 

foram encontrados em Roma, na igreja de S. Juan Lateranense, fragmentos de pergaminhos 

que remontam às partes do livro XXXIV escritos nos séculos IV – V, os quais estavam 

destinados a envolver relíquias das catedrais de Roma e encadernar códices nos séculos   XI 

e 

XV. Tal argumentação demonstra às possíveis variáveis ocorridas desde o processo de cópia 

dos manuscritos até o processo de leitura e estudo das obras clássicas; neste percurso, é 

preciso levar em consideração o estado de fragmentação de muitas obras, as intervenções que 

foram realizadas, as notas comentadas, as reescrituras e, portanto, as rasuras feitas acima dos 

textos já copiados pelo trabalho minucioso de alguns comentadores e copistas. 

A partir destas reflexões e, segundo as argumentações de Ângel Sierra (1990) e 

Rosario Delicado Méndez (2002), foi a partir da reforma cultural promovida por Carlos 

Magno (século IX- XI) que veríamos um novo alvorecer da literatura clássica e, portanto, de 

Ab Vrbe Condita. Criaram-se escolas, bibliotecas junto a monastérios, os quais favoreciam a 

educação  literária;  a  corte  converteu-se  em  um  espaço  de  relações  sociais  entre  

poetas, estudiosos e filósofos vindos de toda a Europa, desenvolveu, assim, um movimento 

cultural tendo na literatura e artes clássicas um lugar de destaque. Sabemos, pois, que neste 
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contexto os manuscritos voltaram a ser copiados e começaram a circular, no caso da obra 

liviana várias destas cópias e seus códices tiveram importância capital para as sucessivas 

transmissões do texto. 

Diante desta nova conjuntura cultural situada em finais do século X, tem-se a 

cópia da primeira década de Ab Vrbe Condita na cidade de Verona, a partir dos codex 

Mediceus e o codex Vormatiensis pertencentes à tradição nicomaquea e simaquiana. A cópia 

da terceira década partiu do codex Puteanus, o arquétipo de todos os manuscritos que contém 

os livros XXI-XXX, tais cópias foram realizadas na França em meados do século VIII e 

princípios do século IX. Dos livros XXXI-XL produziu-se no começo do século IX, um 

importante manuscrito denominado Moguntinus, o original completo dos fragmenta 

Piacentina (F) foi levado em finais do século X de Piacenza a Bamberg, onde se estabeleceu 

uma cópia – o Bambergensis. Desse manuscrito Piacentina (F), continha na Itália uma cópia 

antiga (X), a qual daria origem a dois importantes manuscritos: o Spirensis e o Vetus 

Carnotensis (SIERRA, 1990: 115; MÉNDEZ, 2002: 18). Quanto à cópia da quinta década 

tem-se por argumento a existência de um único manuscrito – o Vindobonensis, legado aos 

princípios do século IX pelo bispo de Utrecht ao monastério de Lorsch, considerada uma das 

fundações religiosas favoritas de Carlos Magno. 

Sabemos, pois, que com o advento da baixa idade média houve determinado 

silenciamento sobre a obra liviana, raramente esteve presente nos cânones dos livros 

escolares ou nos catálogos das bibliotecas. Sem dúvida, que ocorreram muitas transferências 

de manuscritos e cópias de Ab Vrbe Condita pela Europa medieval, pois, assim como 

entendemos, houve indivíduos interessados na leitura, coleção e cópia da obra liviana. A este 

respeito, consideramos relevante destacar dois nomes de referência no estudo e compilação 

da obra de Tito Lívio: Aviñón e Petrarca. Partindo dessa premissa, Ângel Sierra (1990: 117) 

nos pontua que a partir das primeiras décadas do século XIV na cidade de Aviñón, um jovem 

professor (Aviñón) de regresso à cidade em 1326 a serviço do cardinal Colonna, empenhava 

seu tempo auxiliando na exegese de Ab Vrbe Condita; neste mesmo ambiente, Aviñón 

conheceria Petrarca, Nicolas Trevet e Landolfo Colonna, ilustres estudiosos da obra liviana, 

com os quais compartilharia suas análises dos fragmentos de manuscritos (Cf. SIERRA, 

1990: 117; MCDONALD, 1971: 331). 

Pelo trabalho de compilação desses três estudiosos, os ecos de Tito Lívio e de sua 

obra chegariam à época moderna (Cf. BILLANOVICH, 1951): Nicolas Trevet havia redigido 

em 1320 o primeiro comentário que conhecemos hoje sobre a obra liviana; graças ao esforço 

de Colonna se divulgaria a quarta década e, Petrarca realizaria o trabalho de reunir as 
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tradições medievais separadas e organiza-las em um único texto, o qual serviu de base para 

as relevantes traduções feitas posteriormente por Bersuire bem como para os estudos 

filológicos de Lorenzo Valla. Diríamos assim, que o Tito Lívio representado por Trevet 

esteve presente nos manuscritos medievais das primeiras décadas (Libri Ab Vrbe Condita) e 

da terceira  década (de Bello Punico), seus comentários estiveram estritamente relacionados à 

tradição escolar das glosas e com a inserção de notas gramaticais, trabalho este que mais a 

frente contribuiria aos estudos perpetrados por Landolfo Colonna. 

Segundo os pressupostos de Sierra (1990: 117), Landolfo de Colonna chegaria a 

Aviñón no ano de 1328 com uma cópia de um velho manuscrito de Lívio: o vetus 

Carnotensis (Cf. MCDONALD, 1971: 334). Assim como todos os manuscritos pertencentes 

à tradição espirensiana, continha os livros XXVI – XXX e mais os da quarta década com 

algumas fragmentações, pois faltavam os finais dos livros XXXII, XL e o livro XXXIII por 

completo. Perante tais esforços, Petrarca acrescentaria em seus exemplares da primeira e 

terceira  décadas os livros obtidos por Colonna; contudo, Petrarca não se limitaria a realizar 

cópias dos demais livros, mas acima de tudo recorria às leituras das tradições precedentes, 

tais como as já mencionadas simaquiana e nicomaquea e, deste modo, corrigiu as cópias 

feitas dos livros XXVI – XXX, derivados do manuscrito Puteanus e do Carnotensis, estes 

mesmos exemplares serviriam aos trabalhos posteriormente realizados por Lorenzo Valla em 

Nápoles. Temos, então, com Petrarca a realização de compilações e, até mesmo recriações 

literárias em termos de argumentos e personagens já mencionados em Ab Vrbe Condita, tal 

como se vê nas obras Viri Illustres e Res memorandae, as quais possuíam em suas temáticas 

ecos da obra liviana, mas, sobretudo, foi em seu poema Africa que Petrarca se aproximou 

mais de Tito Lívio, ao fazer menção ao personagem de Cipião Africano tratado pelo 

historiador latino no livro XXVI; à história de Lucrécia referida no livro I e de Virgínia 

expressa no livro III de Ab Vrbe Condita. Compreendemos, em razão disso, que Petrarca 

inserido no contexto do humanismo aplicou em suas análises um método filológico, a partir 

da comparação de diferentes versões manuscritas do mesmo texto, destinados a fornecer uma 

versão confiável e definitiva de uma obra (BILLANOVICH, 1951: 145). Deste modo, 

seguindo os preceitos desta prática textual, alterou o texto latino, incorporando ao mesmo um 

conjunto de intervenções, anotações e notas de caráter explicativo, as quais traduzem as 

convicções estéticas dos tradutores  e compiladores (CANALA, 2009: 1), tal como se 

percebe nas imagens abaixo
291
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Poderíamos dizer assim, que foi no contexto do humanismo na Itália do  século 

XV que se estabeleceria um reviver, uma ressignifcação da obra de Tito Lívio; neste 

momento, reis, duques, papas, cardeais, bispos, banqueiros e comerciantes buscavam obter 

suas cópias de Ab Vrbe Condita. Em Florença, por exemplo, o círculo humanístico do cardial 

Próspero Colonna realizava assiduamente os estudos e cópias da dos manuscritos da obra de 

Lívio. Temos ainda, em Nápoles entorno de Afonso V, o grupo de estudiosos e compiladores 

presididos por Lorenzo Valla, o qual desenvolveu um trabalho de crítica do texto liviano em 

suas Emendationes e iniciava a crítica histórica em sua Disputatio. Inferimos, portanto, que 

quase três séculos mais tarde não se completaria toda a compilação e organização dos livros 

e fragmentos da obra de Tito Lívio, tal como hoje conhecemos (SIERRA, 1990: 119). 

Importante ressaltar que nem todas as décadas perdidas foram encontradas, contudo, é 

relevante destacar alguns manuscritos que foram encontrados e se tornaram base para a 

formulação do material que atualmente temos para estudo e análises; dentre esses destaques  

há os capítulos finais do livro XL e quase todo o livro XXXIII, encontrados em um 
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manuscrito de Maguncia intitulado: Moguntinus, tais livros foram publicados na edição de 

Garbach e Angst no ano de 1519. Diante dessa conjuntura, no ano de 1527 Simón Grineo 

descobriu em Lorsch o manuscrito – Vindobonensis, igualmente foi encontrado em Worms o 

Vormatiensis e outro em Spira o Spirensis. No ano de 1615 o jesuíta Horrion descobriu o 

Bambergensis, cujo texto completo do livro XXXIII fora publicado no ano posterior; por 

ultimo, tem-se no ano de 1773 pelo trabalho de J. Bruns a publicação do fragmento do livro 

XCI, o qual havia sido descoberto no ano de 1772 por Vito Giovenazzio em um palimpsesto 

vaticano. 

Isso nos leva a argumentar que até o ano de 1700 desenvolveram-se a partir do 

trabalho de compilação, aproximadamente 160 edições da obra de Lívio, algumas 

destacaram- se pela incorporação de anotações, apêndices e comentários aos textos, outras 

por suas contribuições documentais e de interpretação histórica aos fatos; Logo, podemos 

afirmar que com o passar dos séculos aperfeiçoaram-se os estudos e técnicas para as análises 

dos manuscritos e, daí por conseguinte organizaram-se materiais mais claros e completos 

sobre as narrativas de Tito Lívio, a exemplo, da monumental edição de Drakenborch (século 

XVIII), a qual colocou em destaque um trabalho de seleção e organização dos trabalhos já 

realizados  em quatro séculos anteriores sobre Ab Vrbe Condita. A partir dessa edição de 

Drakenborch,  os manuscritos da primeira década foram agrupados, colecionados e revisados  

minuciosamente pelos renomados latinistas R.S Conway e C.F. Walters com o objetivo de 

compor as edições de Oxford (MÉNDEZ, 2002: 22). Sabemos, pois, que nos últimos séculos 

houve um interesse pelo estudo dos manuscritos de Ab Vrbe Condita provenientes da Idade 

Média, a partir do trabalho de pesquisadores como: G. Billanovich (1986; 1951), A.H. 

McDonald (1957), R.M. Olgivie (1982; 1970) e T.A. Dorey (1958); assim, passou-se a 

desenvolver análises e problemáticas acerca da obra liviana, as quais contribuíram para o 

amadurecimento de pesquisas à luz de novas leituras e temáticas (MÉNDEZ, 2002: 15). 

Partindo dessas premissas, consideramos que a sobrevivência da obra liviana na 

literatura europeia deveu-se em parte, ao trabalho das traduções e compilações que foram 

realizados  pelos  estudiosos  aqui  já  mencionados.  Segundo   Carlos   Alvar  (2001,     

apud CANALA, 2009: 2), mesmo que os textos das décadas liviana tenham se fragmentado, 

o esforço de reunir e organizar essas partes dispersas contribuiu, de fato, para a sobrevivência 

dos 35 livros que chegaram até nós. Visto assim, compreendemos que os usos e 

ressignificações de Ab Vrbe Condita persistiram através dos séculos, seus conteúdos e 

episódios influenciaram escritores, filósofos e o pensamento político; no contexto do século 

XVI os textos de Ab Vrbe Condita estiveram presentes na ilustração histórica do pensamento 
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político, tal como nos Discorsi sopra la prima decade di Livio de Maquiavel, bem como na 

esfera da filosofia do direito através da obra de Hugo Grocio e Montesquieu; poderíamos 

afirmar também, que Tito Lívio serviu de fonte documental para a composição de outras 

obras: as crônicas de Fernández de Heredia; libro de las virtuosas y claras mujeres de D. 

Álvaro de Luna; Pedro Mártir de Anglería recordou Tito Lívio no título de sua obra 

intitulada – Decades de orbe novo e em seus retratos sobre as mulheres (SIERRA, 1990: 

127). Isso nos leva a crer que houve grupos de indivíduos como biógrafos, historiadores, 

cronistas, compiladores e teóricos da ciência política os quais auxiliaram a preservar os 

textos liviano a partir da transmissão, financiamento e doação da obra às bibliotecas. 

Vemos, então, que Tito Lívio e sua Ab Vrbe Condita tornaram-se, de fato, 

modelo documental em termos de episódio e conteúdo histórico, estilo literário e modelo de 

composição narrativa para autores posteriores ao historiador latino, seja à época da 

Antiguidade, seja nos contextos medievais e renascentistas quando houve um esforço de 

compilação com o intuito de ressignificar os ecos e rastros da monumental obra sobre a 

história de Roma. Tais percepções permitem-nos compreender, que as imagens do passado e 

o conhecimento sobre ele são, conforme tentamos demonstrar transmitidos e conservados 

através dos testemunhos ao longo do tempo; assim, considerar algo como testemunho é, pois, 

fazer uma afirmação sobre outra coisa, trata-se, portanto, de investigar hermeneuticamente os 

vestígios de outrora, extrair deles as recordações, os ecos ressoados das ações humanas 

passadas (CONNERTON, 1999: 15). 

Nosso objetivo com essa fortuna crítica da obra liviana foi, compreender os 

caminhos percorridos pelos textos do historiador latino desde a Antiguidade até nossos dias. 

Consideramos, em razão disso, a importância de Ab Vrbe Condita na tradição escrita  

europeia, a qual se observa desde o trabalho de recepção, compilação, circulação e 

comentários dos escritores e estudiosos de Tito Lívio (CANALA, 2009: 7). Visto desse 

modo, acreditamos que os testemunhos dessa visão do passado tal como os manuscritos 

medievais buscavam demonstrar os antigos personagens e feitos históricos a partir de seus 

contextos e costumes de sua própria época. Logo, o conhecimento sobre o passado não 

estava anulado e silenciado, sobreviveria através da reprodução dos códices, bem como pelo 

trabalho de manutenção e preservação nas bibliotecas de particulares, nos monastérios, ou 

ainda mantidos na corte de Constantinopla como também pela sua circulação, sobretudo, no 

Mediterrâneo (GUARINELO, 2013: 18). Tal como foi discutido, compreendemos que a 

partir do século XII esses textos antigos – Ab Vrbe Condita – foram cada vez mais 

procurados e difundiu-se, na Itália a ideia que representavam uma herança cultural escrita dos 
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antigos; pensadores, escritores, artistas e personagens políticos debruçaram-se no estudo 

desses textos, extraindo o conteúdo original dessas obras a partir das grandes compilações 

manuscritas que foram realizadas neste período. 

De fato, parece-nos possível deduzir que os vestígios do mundo antigo, tornaram- 

se, deste modo, objetos de contemplação cultural. Com o advento do chamado Renascimento, 

privilegiou-se uma ressignificação da memória antiga, a qual permeava de modo consistente 

a cultura erudita, dos sábios e das cortes europeias. A reconstrução dessa memória deixou 

marcas significativas no que viria a ser a moderna concepção de Ocidente, pois que 

ressignificar esses autores da Antiguidade e suas obras, tal como Ab Vrbe Condita, 

representou uma verdadeira revolução cultural (GUARINELO, 2013: 20). Portanto, podemos 

assim afirmar que o mundo antigo em suas nuances sejam elas textuais ou materiais, tornou- 

se, segundo nossos pressupostos, um participante ativo na construção dos conceitos 

modernos (políticos e sociais) e constituiu parte de diversas pesquisas filosóficas, históricas 

e, mais tarde despontaria as pesquisas arqueológicas. Tal como nos pontua Fernando 

Cartroga (2009: 18), há um interesse pela erudição antiga, pelas ações desses homens 

antigos, seja através de suas obras políticas, suas obras de artes e poéticas ou de suas obras 

históricas, como no caso de Tito Lívio. 

Diante destas considerações, compreendemos que discutir esses contextos de 

releitura e ressignificação da obra liviana é também repensar nos rastros de memória que  

esses testemunhos documentais representam. É ressaltar, sobretudo, a historicidade do texto 

latino, cumpre entendê-lo como produto de um trabalho de crítica que cruzou a evidência dos 

manuscritos com os testemunhos indiretos de forma a reconstruir a melhor leitura de Ab Vrbe 

Condita. Assim sendo, quando dizemos a obra de Tito Lívio nos referimos não ao que o 

mesmo ditou ou escreveu, mas a uma Ab Vrbe Condita reconstruída a partir dos testemunhos 

textuais disponíveis, tal como as evidências codicológicas (MOTA, 2015: 130). Logo,  

analisar e refletir os códices e as edições dos livros de Tito Lívio consiste, parte do papel 

do historiador como investigador de um tempo que já não é o nosso, mas que ainda reside, 

resiste e ecoa na lembrança, por meio do trabalho de memória, uma vez que, como nos 

pontua o historiador Noé Freire Sandes (2009: 179): 

 

a recomposição do passado como memória resulta de um complexo 

processo de negociação entre presente e passado. O que deve ser 

permanentemente lembrado atende ao imperativo do agir. A memória 

conserva as versões dos acontecimentos em meio a uma multidão de pontos 

de vista. O presente parece ativar apenas parte das interpretações que dão 

sentido às ações humanas; outras tantas possibilidades interpretativas 
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permanecem inativas, relegadas a um lugar de pouca visibilidade. 
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ENTRE O PECADO E A EXCLUSÃO: O SIMBOLISMO DA LEPRA 

NO MEDIEVO E NA BÍBLIA 

 

 

Taynah Amaral Martins 
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Resumo: Durante o período medieval, a Igreja Católica, ao tornar-se soberana instruiu seus 

fiéis sobre como deveriam viver e portar-se. Um verdadeiro manual de fé e culto, o qual 

além de reger a vida dos cristãos, ainda estigmatizava como errante aqueles que não o 

seguisse. Entre as chamadas minorias errantes, está o grupo dos doentes, aqui 

especificamente, os leprosos. Estes, foram alvo do castigo divino devido à sua essência 

pecaminosa, dando ênfase ao pecado da lascívia. As deformidades de sua pele externavam a 

podridão de sua alma.  Assim sendo, a Igreja, sobretudo a partir do século XIII, atuou de 

maneira perseguidora e excludente a fim de contê-los. Aos doentes fora determinada sua 

segregação da comunidade sã, assim como lhes foram negados direitos, proteção legal e 

propriedades. As raízes dessa prática de exclusão são encontradas em textos bíblicos, 

interpretados unicamente por clérigos cristãos durante o medievo. Nessa perspectiva, 
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buscamos neste texto, analisar essas influências e como a lepra foi percebida no período 

bíblico, juntamente com suas práticas simbólicas e seus significados. 

 

Palavras-chave: lepra. Segregação. Igreja Católica. Bíblia. 

 

 

 

Assistiu-se na Europa, durante o século XII, uma onda de auto-expressão que fora 

bastante influente no modo em que a população encarava a religião e também a sexualidade.  

A sociedade encontrava-se à espera do apocalipse, sobretudo nos anos 1000 e 1033
293

, porém 

a não ocorrência do fenômeno permitiu uma revitalização social. Podemos falar do aumento 

demográfico, da ascensão das cidades, do renovo espiritual e intelectual para caracterizar o 

que por vezes é chamado de “Reforma Medieval”. Estando o indivíduo em constante 

questionamentos, viu-se a aparição de heresias em toda a parte. 

Imersos nesse contexto, a Igreja, no século seguinte, impôs-se de maneira a frear 

esses movimentos e para isso, concretizou o IV Concílio Lateranense em 1215. Como Jeffrey 

Richards afirma, “este foi um dos mais importantes concílios ecumênicos da Idade Média, e 

teve o aval [...] do papa Inocêncio III, [...] que tinha um grande projeto para a 

recristianização da sociedade. O concílio deu ênfase à reforma do clero, à eliminação da 

heresia e à cruzada contra os infiéis” (RICHARDS, 1993, p. 20). A partir de então, a Igreja 

Católica usou a confissão para exercer maior controle sobre a vida dos fiéis e formulou um 

padrão de identidade e comportamento a ser seguido. Aquilo que fugia às determinações, era 

mal visto pela sociedade em geral e pelo clero, devendo ser submetido às penitências. Uma 

vez que o fim estava próximo, a vida após a morte e a garantia de um espaço no céu era o 

importante, daí o poder de controle da Igreja, cujos representantes, eram os servidores de 

Deus na terra (DUBY, 1999, P. 15). 

O IV Concílio de Latrão formou uma “máquina de perseguição” para a cristandade 

ocidental e as sanções estabelecidas por ele abrangeram outros grupos além dos hereges a 

quem se destinava inicialmente (MOORE, 2007, p. 10). Estavam inclusas as minorias que 

seriam segregadas, perseguidas e rotuladas como direcionadas pelo Diabo, inspirador da 

maldade, cujo objetivo era romper a ordem cristã. Dentre estas, está o grupo dos doentes 

inscrito neste trabalho: os leprosos. 

É imprescindível tratarmos sobre a lepra, ao falarmos do período medieval, sobretudo 

referindo-se à baixa Idade Média. Tal enfermidade fora bastante significativa naquele 
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contexto, pois seu significado estava além das deformidades físicas, alcançando também a 

alma da pessoa. O leproso carregava o estigma do pecado em sua própria pele, o que o 

associava diretamente à uma vida pecaminosa. Maciel (2014, p. 71) diz que o estigma ocorre 

com o sujeito que se mostra diferente da maioria da sociedade e que por ela é rejeitado, 

podendo ser visto como uma pessoa má, e representado por aquilo que o torna diferente dos 

demais. No caso dos leprosos medievais, podemos aplicar tal conceituação, de modo que a 

doença se torna um fator estigmatizante, inclusive pelo fato de estar exposta na pele dos 

acometidos; bem como por ser interpretado como pessoa de má índole, lascivo e receber o 

epíteto “leproso” como parte de sua identidade pelo simbolismo de sua situação. 

Em relação à sua origem, sabe-se que a doença veio pelo contato com o Oriente 

Próximo desde o Império Romano. Ela já era conhecida pelos gregos na Antiguidade, sob o 

nome de elefantíase. Contudo, ainda rara no Ocidente. Teria sido trazida à Itália pelas legiões 

de Pompeu vindas do Egito em 61 a. C., porém só iria se expandir profundamente entre os 

séculos VI e VII d. C. Naquele contexto, o contágio foi atribuído ao movimento das 

Cruzadas
294 

e o consequente contato com o Oriente, permitindo uma maior incidência da 

doença na Europa (PINTO, 1995, p. 133). 

A doença pode ser verificada em dois tipos: as chamadas lepra de alta e baixa 

resistência. Na de baixa resistência, são disseminados pústulas, caroços e manchas pelo 

corpo. Além de atingir os olhos e garganta, podendo causar cegueira e rouquidão. A de alta 

resistência por sua vez, tem maior atuação no sistema nervoso, paralisando músculos, 

causando placas de anestesia e possivelmente uma deformação nas extremidades 

(RICHARDS, 1993, p. 153). 

Cientificamente, a causa da doença é a bactéria Mycobacterium leprae que pode ser 

transmitida por contato pessoal, através da saliva, por exemplo. Richards nos explica que 

apenas no período medieval é que a doença encontra terreno favorável para sua propagação 

na Europa a ponto de sua incidência se alastrar significativamente, num contexto de dieta 

pobre, habitação ruim, insalubridade e precariedade no sistema de higiene. Apesar de a cura 

para a doença não ser conhecida, há relatos de que se aconselhava remédios à base de 

serpentes, afirmativa que nos permite interpretar parte do imaginário da época. Contudo, essa 

prática logo fora associada pela sociedade medieval à feitiçaria, devido ao paralelo da figura 

da serpente com o Diabo. O objetivo seria que aquele que ingerisse tal medicamento, 

pudesse realizar a troca de pele, assim como o animal: “Tomem-se serpentes de pele negra, 

ligadas pelas cabeças e pelas caudas, e flagelem-se com vergônteas; que dois homens as 
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cortem, um  as cabeças e outro as caudas, [...] cozam-se em água com muito funcho até que a 

carne se separe dos ossos” (BÉNIAC, 1985, p. 135). 

O diagnóstico por vezes era realizado por clérigos ou médicos acompanhados por 

eles, e não raro outras doenças de cunho dermatológico eram designadas como lepra pelos 

sinais semelhantes
295

. Para diagnosticar a doença eram observados sinais como pústulas e 

manchas que afetavam todo o corpo, a corrosão de cartilagem, perda de membros, lábios e 

voz roucas, perda de cabelo, odor fétido e o que nos chama atenção: certa malícia no olhar do 

sujeito, conforme relatado por Gui de Chauliac
296 

(RICHARDS, 1993, p. 154). O indivíduo 

sob suspeita, deveria ser posto em observação, e apesar das limitações técnicas, 

especialmente da medicina, objetivava-se obter um diagnóstico preciso, para que não 

houvessem confusões, como a segregação de indivíduos não leprosos. Caso fosse constatada 

a doença, o sujeito era denunciado e compareceria diante de um júri de prova que daria o 

veredito final (BÉNIAC, 1985, p. 138). 

Devemos ainda mencionar que, embora não houvesse conhecimento científico acerca 

das causas da doença, tinha-se noção do contágio e era sabido que através do “ar pestilento” 

poderia a mazela ser transmitida. Também eram elucidadas causas como hereditariedade ou 

relações sexuais com mulheres em períodos menstruais ou em períodos de abstinência 

impostos pela Igreja, o que nos permite relacionar ao fato de o leproso ser visto como 

lascivo, possuidor de sexualidade exacerbada. Vejamos o relato do professor da faculdade de 

Montpellier, Bernard de Gordon em 1305: 

 
O homem é leproso ab utero ou depois do nascimento. Ab utero porque é 

engendrado durante as menstruações ou porque é filho de leproso, ou 

porque um leproso conheceu uma mulher grávida, e então a criança será 

leprosa, a lepra advém destas graves deficiências de geração. Depois do 

nascimento, talvez devido a um ar malévolo ou pestilento ou devido à 

ingestão de alimentos suspeitos [...] ou por se ter estado com leprosos 

(PINTO, 1995, p. 135). 

 

Conforme elucidado acima, se o indivíduo sob suspeita fosse declarado leproso pelo 

júri, deveria ser isolado da sociedade sã. Afastado do meio de atividade social para evitar o 

contágio. Tal forma de proceder tem antecedentes na Bíblia, o que é bastante eloquente, se 

considerarmos uma sociedade regrada pela fé e pela Igreja Católica, na qual cabia a 

interpretação das Escrituras. A esse respeito, em Levítico, capítulo 13, especificamente, 
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constata-se as seguintes ordenações ao leproso: deveria portar vestes rasgadas e cabeça 

raspada, cobrir a boca ao falar. A enfermidade tinha significado de impureza e sua habitação 

deveria ser longe do povoado (RICHARDS, 1993, p. 155). Deste modo, vemos que tais  

formas de trato para com o leproso, permaneceram na Idade Média por saberem da 

possibilidade de contágio, ainda que de modo não aprofundado. 

Em relação à segregação, os doentes eram enviados para hospitais específicos, 

chamados leprosários, leprosarias ou lazaretos, sempre localizados fora das cidades. Era 

comum que clérigos fossem responsáveis por sua organização, bem como pela questão do 

culto religioso direcionados aos leprosos. No decorrer do século XII houve um crescimento  

no número de estabelecimentos deste tipo, o que pode ser explicado pela expansão de  

hospitais no geral e ainda pela caridade incitada pela Igreja Católica a ser destinada aos 

necessitados (BÉNIAC, 1985, p. 129). Acerca da localização das leprosarias, Ana Rita  

Saraiva da Rocha esclarece: 

 
Estes estabelecimentos deviam situar-se em espaços afastados dos centros 

urbanos, no exterior das suas muralhas. Em alguns casos recorria-se, até, a 

barreiras naturais, como rios e pântanos, mas, no conjunto, as distâncias  

eram muito variáveis. De facto, se algumas leprosarias distavam dos 

aglomerados mais do que 1 km, outras podiam ficar muito próximas do 

centro urbano, a uns escassos 200 m, por exemplo. As curtas distâncias 

explicam-se pela necessidade de manter os leprosos sob o olhar atento 

da população, que assim podia, mais facilmente, exercer a sua vigilância, 

mas também a sua caridade (ROCHA, 2011, p. 28). 

 

Neste contexto, também houve crescimento de cidades e vilas, e consequentemente, 

os leprosos ficaram mais visíveis entre a sociedade. Ao passo que a Igreja já manifestava sua 

reação para a forma de lidar com eles, quando da convocação do III Concílio de Latrão, 

ocorrido em 1179. A esse respeito, Richards afirma: 

 
[...] este Concílio ordenou a segregação dos leprosos. [...] Ele autorizou a 

provisão de capelas especiais, capelães e cemitérios específicos para  

leprosos em seus locais de confinamento e os isentou do pagamento de 

dízimos sobre seus produtos e animais. Mas o que fez foi assumir, e não 

introduzir, o processo de segregação. “Os leprosos não podem viver com 

aqueles que não foram acometidos e não podem se juntar a eles na Igreja 

(RICHARDS, 1993, p. 157). 

 

Ao serem segregados eram submetidos a uma cerimônia de cunho fúnebre, que seria a 

representação do dia de sua separação, o simbolismo de sua morte para o mundo. Temos 

relatos em que o doente caminhava até a igreja, entoando o canto Libera me através do qual 
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fazia súplicas pela não condenação de sua alma (BÉNIAC, 1985, p. 140). Tal rito punha em 

prática o intento de segregação outrora debatido no Terceiro Concílio de Latrão, e 

proclamava oficialmente a declaração da morte cívica do doente e até mesmo a direitos civis, 

como herdar propriedades. Em lugares, como Amiens, o sujeito posicionava-se numa espécie 

de tumba, noutros casos eram lançadas pás de terra sobre ele, enquanto o sacerdote lia o 

ritual de proibições. Entre elas: não lavar a si ou seus pertences em fontes; não entrar em 

igrejas, feiras, mercados na companhia de outrem; não dirigir a palavra a alguém, caso 

estivesse a favor do vento; não comer ou beber na companhia dos sãos, entre outras 

(MOORE, 2007, p. 55). 

A respeito das vestes que lhes eram determinadas, estas representavam a marca da 

infâmia, cujo objetivo era identificá-los, assim como ocorria com judeus, hereges e  

prostitutas, a fim de que, em público fossem notados e os sãos pudessem se afastar. As regras 

variavam conforme a localidade da leprosaria, contudo era bastante comum o uso de sinal 

sonoro como sinos ou matracas para anunciar sua aproximação. No caso francês, a ordem era 

de portarem vestes longas e fechadas que cobrisse todo seu corpo infectado, e a partir de 

1368 seriam identificados com uma insígnia própria. Na Inglaterra, de maneira semelhante, 

as roupas deveriam ser apropriadas a sua condição, com cores fortes como preto e vermelho, 

o uso de uma capa e mangas compridas. Quanto aos leprosos de Portugal, os relatos a 

respeito de Coimbra, não evidenciam regras rigorosas, apenas que receberiam uma 

pequena quantia para adquirirem as vestes. Todavia, o uso de sapatos era exigido, sob pena 

de multa, para que os pés infectados não transmitissem a enfermidade ao solo (ROCHA, 

2011, p. 27). 

Não podemos deixar de mencionar a dualidade que pairava sobre o tratar com os 

leprosos: o misto de sentimentos. A Igreja Católica, responsável por fomentar a consciência 

cristã nas pessoas, pregava a caridade e o exemplo do próprio Cristo e de santos que 

exerceram compaixão e cuidado com os doentes. O envolvimento da caridade, provinha da 

consciência cristã. Como relata Duby, Francisco de Assis encontrou Cristo num leproso e 

mulheres piedosas se dedicavam a cuidar deles (DUBY, 1999, p. 91). Logo, várias doações 

ocorriam segundo a consideração religiosa, e o pensamento de os leprosos serem os “pobres 

de Cristo”. Todavia, o medo ainda se fazia presente, tal como o sentimento de repulsa e asco 

pela doença. Sobre o medo da lepra, Maciel (2014, p. 64) caracteriza os preceitos 

religiosos
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O dogma da religião judaica fez com que os leprosos fossem alvo de temor, 

não apenas em razão das mazelas biológicas próprias da moléstia, à época 

sem tratamento eficaz e sem possibilidades de cura, mas principalmente 

pelo medo das consequências que adviriam do “contato” com o pecador 

impuro,  o que é bastante compreensível em uma sociedade onde a razão é 

submetida ao totalitarismo dos dogmas. 

 

O medo deu lugar ao ódio, fazendo a imagem do leproso como “inimigo da 

cristandade”. Este, teria cometido pecado e possuía alma corrompida, além do fato de 

possivelmente conspirarem contra os sãos. Referimo-nos à suposta conspiração dos leprosos 

em 1321 em conjunto com judeus e muçulmanos, na qual estes grupos planejavam envenenar 

os poços das cidades a fim de eliminar ou tornar doentes os sãos. Eles já teriam inclusive, 

separado os títulos e os cargos importantes entre si. Muitos foram perseguidos, detidos, 

torturados e queimados por causa desta invenção. A velocidade dos boatos e a veracidade 

que a história tomou, refletem o imaginário de uma sociedade pautada na crença em Deus, a 

qual aceitou sem dificuldades tais afirmações. Era um bom episódio para ir de encontro 

àqueles que não eram bem aceitos por divergirem do padrão social (PINTO, 1995, p. 141). 

Os leprosos, portadores da mancha moral e física que abalava o cotidiano, funcionaram como 

bodes expiatórios, aos quais coube a culpa das mazelas do período, como a fome, a violência  

e a doença. 

Ressaltamos ainda que, em conjunto com a Igreja, os reis e as municipalidades  

também mantinham o ideal de segregação de doentes, assim as leis restringiam o contato dos 

enfermos com a população sã a fim de manter a ordem sanitária. O medo direcionado à lepra, 

referia-se tanto à doença física, quanto à espiritualidade pecaminosa dos mencionados. Os 

doentes eram associados ao pecado da luxúria. Além de ser considerada sinônimo de outras 

doenças de pele, a lepra também remetia a doenças venéreas, pois “ a crença medieval de que 

a lepra se transmitia por via sexual, levou a que, nesta época, se acreditasse que doenças 

como a gonorreia, o linfogranuloma venéreo e a sarna eram lepra” (ROCHA, 2011, p. 19). 

No imaginário cristão, se a pele do sujeito apresentava imundície, pior seria a  

condição de sua alma, esta estaria corrompida. “A decadência física que a enfermidade 

acarretava aparecia aos olhos dos homens da Idade Média como uma manifestação da 

deformação da alma, da falta contra as leis divinas” (PINTO, 1995, p. 136). 

Assim, no contexto medieval, a lepra apresentou todo um simbolismo de conotação 

espiritual, uma vez que não se fazia distinção entre questões corporais e espirituais. Ao se 

manifestar num corpo doente, atingiria também a alma do sujeito, permitindo um paralelo  
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com a heresia, sendo ambas passíveis de serem curadas pelo poder clerical, o único tido 

como sadio (LE GOFF; TRUONG, 2006, p. 108) A heresia era associada à lepra, pois esta 

seria tal como uma doença que infectava o corpo saudável dos fiéis. Leprosos e hereges 

apresentariam as mesmas características, pois remetiam à mesma origem e tinham o mesmo 

propósito, a saber, a desordem no mundo cristão, “o vestido rasgado e sujo, o olhar fixo e a 

voz rouca também descrevem o herege. De igual modo, em relação à lascívia e aos meios de 

satisfazê- la” (MOORE, 2007, p. 59). 

Contudo, a Igreja também buscava interpretar a doença como forma de via de 

salvação. O exemplo bíblico de Lázaro, evocava a perspectiva da doença não como pecado, 

mas teria o Senhor lhe atingindo o corpo com lepra para curar o espírito. Assim, os leprosos 

deveriam encarar a exclusão social como purgação terrena pelos pecados, viveriam para 

Deus e seriam salvos (ROCHA, 2011, p. 22). 

Notamos no decorrer do texto que a representação da lepra no período medieval 

estava intimamente ligada às questões morais, sobretudo com base nos textos bíblicos. A 

Bíblia, sob o domínio da Igreja Católica, era interpretada e transmitida aos cristãos, sendo 

estes influenciados e controlados por esta instituição. A religião cristã, particularmente no 

que diz respeito ao medo do contágio e aos estigmas lançados à doença, influenciou não 

apenas a comunidade   do   período   medieval,   mas   ainda   fora   forte   o   bastante   para   

chegar  à contemporaneidade (MACIEL, 2014, p. 60). Destacamos o conceito de 

institucionalismo histórico utilizado por Maciel, para tratar da influência que a Igreja 

Católica medieval pôde exercer sobre o comportamento da comunidade cristã de então, em 

relação à doença. 

Nos textos das Escrituras, são bastantes utilizadas as concepções de impureza e 

contágio e no que concerne à doença, esta é diretamente relacionada a noção de impureza e 

requer purificação. Martins afirma que em seu conteúdo, principalmente no Levítico, estão 

imbricados os significados de pecado, impureza, sujeira, doença, castigo e morte. Além da 

doença, alguns animais remetiam à impureza, de modo que não podiam ser ingeridos ou 

tocados e caso, a pessoa fosse contaminada, somente após o ritual purificador, poderia 

retornar aos atos religiosos e a convivência com os demais. Enfatizamos que a contaminação 

abrangia a alma e não apenas o corpo (MARTINS, 1997, p. 24 - 25). 

Ao analisarmos a lepra medieval e a lepra descrita na Bíblia, podemos traçar paralelos 

que as relacionam, como a associação da doença com o pecado cometido pelo doente, as 

vestes identificáveis que deveriam portar, a necessidade de serem mantidos afastados do 

meio social e a intervenção de um representante religioso para tratar com os doentes. Quanto 
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a explicação, observamos que: 

 

Para explicar esse processo, recorre-se à interpretação de dependência de 

trajetória proposta por North (1990), segundo a qual as mudanças 

institucionais nunca são totalmente descontínuas, pois mesmo que se 

mudem as limitações formais, permanecem os constrangimentos informais, 

inseridos em costumes, tradições e códigos de conduta que são mais 

impenetráveis a políticas deliberadas e limitam a possibilidade de ruptura 

institucional (MACIEL, 2014, p. 73). 

 

Na Bíblia, variadas histórias tratam de personagens acometidos por lepra e no livro de 

Levítico, lhe são dedicados os capítulos 13 e 14, que instrui sobre o correto diagnóstico, 

possíveis sintomas e os procedimentos necessários: “Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei 

do leproso no dia da sua purificação: será levado ao sacerdote; este sairá fora do arraial, e o 

examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada [...]” (Levítico 14: 01-03). 

De acordo com Browne (2003, p. 22), a palavra hebraica usada para referir-se à lepra 

na maioria das passagens bíblicas é tsara’at, cujo significado original remete a colapso, ou 

golpe e permaneceu com o sentido de “golpeado por Deus”. Sendo, portanto, associada ao 

pecado, fruto da ira de divina, a qual demandava purificação. Nos atentamos para o fato de a 

lepra na Bíblia ser considerada uma categoria além do grupo das doenças. Os leprosos 

deveriam ser purificados, ao contrário dos doentes que necessitavam de cura. “A crença e a 

prática judaica consideravam a lepra diferentes das doenças comuns e excluíam os ‘leprosos’ 

da comunidade, banindo-os na região limítrofe entre a Galiléia e Samaria” (BROWNE,  

2003, p. 44). Certamente essa interpretação, propagou-se até a Idade Média, período em que 

os leprosos também eram tidos como diferentes de outros doentes “comuns”. 

No Levítico, é dito que a lepra seria passível de acometer ainda paredes de casas, 

pedras e vestimentas, impregnando-as de imundície. Conforme o seguinte trecho: “Ao 

sétimo dia voltará o sacerdote e examinará; se vir que a praga se estendeu nas paredes da 

casa, ele ordenará que arranquem as pedras, em que estiver a praga, e que as lancem fora da 

cidade  num lugar imundo” (Levítico 14:39-40). Neste caso, não significava que os objetos 

eram contaminados pela doença, mas o fato de ser manifesta a lepra nas paredes ou vestes 

representa apenas uma analogia com a lepra humana, logo não era necessário que o objeto 

fosse tocado por um ser doente para ser considerado impuro (MARTINS, 1997, p. 27). 

Curi, ao analisar as passagens do Novo Testamento, entendeu que doença e lepra não 

eram correspondentes. O autor atribui a Lázaro da parábola “o rico e o lázaro”
298
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livro de Lucas, a relação deste nome à lepra e seus derivados, como lazaretos, ainda que a 

personagem não tenha sido leprosa. Sua conclusão é de que as aparições do termo tsara’at, 

traduzido como lepra na Bíblia não correspondem à hanseníase – ou a lepra  medieval: 

“Aquilo que os hebreus entendiam como lepra era uma categoria social e de exclusão e não 

uma doença” (CURI, 2010, p. 54). 

A primeira evidência levantada pelo autor nos diz que os gregos tinham 

conhecimento acerca da hanseníase, a qual denominavam “elephantiasis”, todavia sem 

relacionarem-na com a ideia de falta ou impureza. O autor evangelista Lucas, sendo grego e 

também médico, ao falar sobre a doença, presente na parábola, não fez uso do termo comum 

entre os gregos, pois provavelmente estivesse remetendo a outro mal que não a 

lepra/hanseníase (CURI, 2010, p. 55). 

Outra evidência para diferenciar a hanseníase (ou lepra) de tsara’at, fora elucidada 

acima, quando mencionamos que a lepra descrita no Levítico alcançava além de pessoas, 

objetos como paredes e vestimentas, representando algo além de uma doença. No mesmo 

sentido, nas ordenanças contidas neste livro, não consta algumas das principais 

características da lepra: a insensibilidade em áreas da pele, ulcerações progressivas das 

extremidades ou nódulos faciais. Sinais que não sendo comuns, seriam facilmente notados. 

Além da possibilidade de ser curada em curtos espaço de tempo, conforme a história de 

Miriã
299

. 

Quanto à purificação religiosa da Bíblia, esta contava com o ritual envolvendo o 

sacrifício de um pássaro, sendo que a pessoa outrora leprosa se unia a um outro, que seria 

liberto e cujo significado era o de levar embora a impureza que estava presente. Doravante, a 

pessoa se limparia e tiraria de si os pelos, para que pudesse observar se de fato estava limpa 

das manchas. Se sim, oferecia um animal em sacrifício a Deus a fim de expiar seu pecado 

(MARTINS, 1997, p. 27). 

Browne chama atenção para as repetidas referências acerca da brancura do cabelo ou 

da pele enfatizadas no Levítico invocando o tsara’at. Não sendo este um dos sintomas da 

hanseníase e, portanto, outro fator que incita que não se trata do mesmo mal. E a cura do 

tsara’at estaria mais relacionada à purificação do que à cura física (BROWNE, 2003, p. 25). 

Concordamos que as passagens bíblicas com menções à tsara’at não significam 

precisamente a doença de Hansen, muitas vezes chamada de lepra, porém não negamos a 

possibilidade de ela estar entre as tantas representações do termo presente na Bíblia, uma vez 
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que existia na Grécia, na Itália, no norte da África e em países do litoral mediterrâneo 

(BROWNE, 2003, p. 48). 

O termo tsara’at fala de diferentes formas de manifestação, o que nos permite pensar 

que variadas mazelas, sobretudo relacionadas à pele lhe eram correspondentes. Estamos 

diante, então, de um problema de tradução
300

. O termo lepra teria sido escolhido, pois os 

gregos usavam essa palavra com o significado de “escamoso, portador de escamas, sujo”. 

(CURI, 2010, p. 56). Tsara’at seria a partir de então traduzido por lepra: 

 

Não há consenso sobre quando foi finalizada a Septuaginta. Provavelmente 

no século II a. C. já estaria concluída. De qualquer forma, para seus 

tradutores a palavra lepra não significava o que hoje entendemos por 

hanseníase, mas sim uma condição escamosa da pele e outras relacionáveis 

que, para eles, induziam a noção de sujeira, pecado e impureza da velha 

denominação tsara’at (CURI, 2010, p. 57). 

 

No século V d. C., promulgou-se a versão da Bíblia em latim: a Vulgata. Esta, foi 

traduzida para o latim, não do original hebraico e aramaico, mas do grego. Portanto, a 

associação dos correspondentes à tsara’at bíblicos se tornariam definitivamente lepra, uma 

vez que a Igreja Católica tornou a Vulgata a versão oficial das Escrituras. Não sabemos dizer 

se caso a tradução ocorrida não se efetivasse, os caminhos dos doentes hanseáticos seriam 

diferentes, especialmente no período medieval com a prática de segregação e a atribuição do 

estigma, mas sem dúvidas o ocorrido fora influente. 

Segundo Browne (2003), tsara’at era um estado de impureza ritual ou profanação 

cerimonial que atingia também as superfícies. E com todas as possibilidades que o termo 

permite, não encontraríamos um único termo contemporâneo que lhe fosse fiel em sua 

proporção. 

Levando em consideração que a tsara’at e a lepra carregaram o estigma e o medo 

social, podemos, contudo, traçar um paralelo de equivalência entre elas. Logo, “não é o 

contágio, e sim o mistério e o horror da tsara’at que infligem terror ao coração; tsara’at é 

“lepra”, e “lepra” é algo a ser temido e evitado como nenhuma outra doença (BROWNE, 

2003, p. 42). 
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A GESTA NORMANNORUM E A LEGITIMAÇÃO DA LINHA 

DE SUCESSÃO NORMANDA NO SÉCULO X 
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Resumo: A Gesta Normannorum seu de moribus et actis primorum Normannie  ducum, 

escrita por Dudo de St-Quentin entre o final do século X e começo do XI, foi encomendada 

por Ricardo I (942 d.C. - 996 d.C), duque da Normandia, alguns anos antes de sua morte. A 
Gesta Normannorum se encaixa na prática medieval da escrita de crônicas sobre famílias 

governantes, fenômeno que pode ser observado em vários outros contextos ao longo do período. O 

objetivo muito claro de Ricardo I ao contratar um cônego franco para a escrita de uma história de sua 

família era a consolidação desta como governante do recém-estabelecido ducado da Normandia. 

Cedido ao viking Rollo em um acordo com Carlos, o Simples em 911, as regiões no entorno da 

cidade de Rouen foram ao longo do século X sendo expandidas e consolidadas como um ducado 

independente. Porém, sendo uma linha sucessória muito recente de governantes, Ricardo I era apenas 

o terceiro desta, era necessário um estabelecimento mais firme e inquestionável destes como 

legítimos governantes. É neste viés que podemos analisar a Gesta Normannorum e suas estratégias de 

legitimação de uma linha sucessória de governantes, os patrocinadores de tal obra. 

 

Palavras-chave: Normandia; século X, legitimação; crônica; 

 

 

 

Introdução 

 

 

A história das regiões setentrionais da Cristandade Latina foi marcada, durante um 

longo período de tempo, pelas invasões de povos vindos da região da atual Escandinávia, os 

chamados vikings. O assédio desses guerreiros às costas das regiões da atual Inglaterra e 

França se estendeu pelo menos do século VIII ao século XI, no que posteriormente a 

historiografia convencionou denominar de "Era Viking" (BRINK, 2008: 5). No contexto 

específico da França, localidade do futuro ducado da Normandia e que constituía a unidade 
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política do Império Carolíngio durante o período das primeiras invasões, estas foram contidas 

e combatidas. Porém, após a morte de Carlos Magno e consequente divisão e decadência de 

seu Império, quase todos os reis carolíngios que o sucederam preferiram a diplomacia ao 

combate, estabelecendo acordos com os líderes vikings (VAN HOUTS, 2000: 14) A maior 

parte destes acordos pressupunha o pagamento de um tributo por parte do rei para que os 

vikings deixassem seu território, mas havia também os acordos que cediam terras aos vikings 

sob sua promessa de defender a terra que lhes fora dada, principalmente de outras excursões 

vindas do norte (VAN HOUTS, 2000: 14) 

Isso nos leva diretamente ao estabelecimento do líder viking Rollo e seus seguidores 

no território que posteriormente ficou conhecido como Normandia. Há uma grande  

dificuldade enfrentada pelos historiadores que se dedicam ao estudo dos primeiros anos de 

estabelecimento do ducado, devido a uma escassez de fontes. Porém, a maior parte dos 

pesquisadores parece concordar com alguns traços básicos sobre Rollo e seus homens. Como 

apontado por Elizabeth van Houts (2000: 14, 15) e corroborado por David Crouch (2006: 2), 

Rollo era provavelmente um jarl norueguês que há tempos assediava a costa francesa 

e mantinha um constante contato com a região. Boa parte da historiografia aponta para o fato 

de que próximo ao fim do século IX, Rollo e seus homens eram integrantes de um "exército" 

viking que havia ancorado no vale do Loire. Esta reunião de forças dos homens do norte teria 

encontrado uma forte resistência por parte dos franceses, o que os teria levado a se dispersar 

em busca de alvos mais fáceis (CROUCH, 2006: 2). 

Há discordância entre alguns autores sobre a questão de Rollo e seus homens terem 

efetivamente dominado Rouen, o que teria levado Carlos, o Simples a buscar um acordo com 

eles, ou se a sua presença e instrumento de pressão teria sido o suficiente para que o rei 

carolíngio optasse pela negociação. De qualquer forma, sabe-se que foi assinado um acordo 

entre Carlos, o Simples e Rollo em 911 (que se converteu ao cristianismo e adotou o nome 

cristão Robert) e que colocava o último na posição de protetor da cidade de Rouen e de seus 

entornos, apesar de não lhe conferir nenhum título. 

Segundo as considerações de David Crouch (2006: 1), já havia existido várias outras 

colônias vikings na região, mas estas haviam rapidamente falhado em se estabelecer. Por sua 

vez, Van Houts (2000: 14, 15) nos traz a ideia de que é muito provável que houvesse a 

expectativa de que o acordo traçado entre Carlos e Rollo fosse efêmero, assim como os 

tantos outros feitos anteriormente. A autora defende que a futura longevidade e prosperidade 

do estabelecimento viking da Normandia não poderia ter sido previsto por nenhum de seus 

contemporâneos e que se deveu principalmente à eficiente ação militar do grupo de Rollo e à 
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concomitante decadência do poder dos carolíngios. 

Os autores que estudam o período do estabelecimento dos vikings no território da 

Normandia comumente consideram que o primeiro acordo estabelecido com Carlos garantia 

a Rollo apenas uma pequena porção do território que depois configurou-se como a 

Normandia, e que ele e seus descendentes teriam se dedicado constantemente a um processo 

de expansão de suas fronteiras, por meio de guerras e de tratados. John Le Patourel defende 

que essa formação territorial da Normandia como um ducado foi atingida em um processo 

mais demorado e complexo do que a tradicional interpretação das 3 concessões, que aponta 

para a aquisição de uma área em 911 com o acordo original, outra em 924 por concessão do 

rei Rudolf e outra em 933 concedida pelo mesmo rei (LE PATOUREL, 1976: 3, 4). 

Pouco sabemos sobre a vida do fundador da linhagem dos normandos, mas sua 

morte é comumente apontada como tendo ocorrido em algum momento da década de 930. 

Com isso, coube a seu filho e sucessor, William Longsword consolidar o domínio que seu pai 

havia conquistado dentro do território carolíngio (CROUCH, 2006: 8). Temos de nos lembrar    

que, apesar de estarem inseridos em um território cristão, os homens que se estabeleceram na 

Normandia tinham costumes culturais e políticos muito diferentes dos francos. Com a morte 

de Rollo, seu filho William, que não nasceu na França mas provavelmente em algum lugar da 

Escandinávia, não era visto como seu sucessor natural pelos homens de poder que o 

cercavam. William provavelmente teve de lutar para se estabelecer como governante dos 

normandos e ao longo de sua vida se dedicou a manter e expandir os domínios conquistados 

por seu pai, tentando estabelecer-se frequentemente como "o conde de Rouen" (CROUCH, 

2006: 8). 

Pouco se sabe também sobre William Longsword, mas é comumente aceito que este 

teria morrido de forma repentina, vítima de algum tipo de traição (CROUCH, 2006: 13). De 

acordo com os costumes francos nos quais os normandos tentavam se inserir, o sucessor de 

William deveria ser seu filho Richard, de apenas 9 anos de idade. No entanto, sabemos que 

todo o contexto envolvendo a ascensão de Ricardo I (942 d.C. - 996 d.C.) foi extremamente 

conturbado, com interferências diretas do rei carolíngio Louis IV e de outros grupos de 

escandinavos. Entretanto, de alguma forma Ricardo conseguiu estabelecer-se como 

governante dos normandos em 942, tendo como missão estabelecer sua linha de sucessão e  

seu grupo como legítimos governantes da Normandia. Durante seu longo período de 

governo, Ricardo I tomou uma série de medidas com relação à política interna e externa que 

certamente visavam este objetivo. A última delas foi a encomenda de uma crônica, 

posteriormente conhecida como Gesta Normannorum, que tinha o claro objetivo de traçar 
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uma legitimação teórica e escrita de seus antecessores como legítimos governantes da 

Normandia. 

 

O Autor 

 

 

O autor da Gesta dos normandos encomendada por Ricardo I em 995 é Dudo de St- 

Quentin. Acredita-se que Dudo tenha nascido em 960 em Vermandois, na Picardia, e falecido 

em Rouen em 1026 (Britannica, Encyclopaedia, 2000). Cônego da abadia de Saint-Quentin,  

na Picardia, Dudo foi enviado ao ducado da Normandia como um embaixador do Conde 

Adalberto para negociar com o Duque Ricardo no final da década de 980 (VAN HOUTS, 

2000: 25). O próprio Dudo relata em fontes que acabou se estabelecendo na corte de Rouen e 

estabelecendo uma amizade com Ricardo I, que eventualmente contratou seus serviços de 

escritor   para   a   elaboração   de   uma   história   dos   normandos,   oferecendo-lhe 

algumas propriedades dentro da Normandia como recompensa por seu trabalho (VAN 

HOUTS, 2000: 25). 

De extrema importância para o estudo do período de elaboração da Gesta 

Normannorum é uma carta dedicatória escrita por Dudo ao Bispo Adalberto de Laon, onde 

discorre sobre as motivações que o teriam levado a escrever a obra que Ricardo lhe havia 

encomendado. Ele afirma: 

 

"Two years before he died, I was never away from the court of Duke 

Richard, son of William the marquis, desiring to return to him the courtesy  

of my service, on account of innumerable benefits, which he had seen fit to 

share with me, irrespective of my merits. On one particular day, Richard 

came up to me and began to enfold me in his arms of pious love, to 

influence me with the sweetest of his speeches, to persuade me with 

charming entreaties; he even began to denounce me and called in charity to 

witness, saying that if it was at all possible for me, I should relieve the long 

suffering of his soul: namely that I should describe the customs and deeds 

of the Norman Land, even of his forebear Rollo, who established law in the 

land" (VAN HOUTS, 2006: 26) 

 

Apesar dos claros exageros presentes na escrita de Dudo, podemos perceber claramente que a 

escrita da Gesta Normannorum era uma forte demanda por parte de Ricardo I, que aliviaria 

"o longo sofrimento de sua alma", contando a história dos feitos do território Normando, até 

seu ancestral Rollo. 

Dudo continua suas considerações, contando sobre a morte de Richard, que se deu  

em 996, e como logo em seguida seu filho e sucessor, Ricardo II, juntamente com um 
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homem de confiança do falecido duque, o Conde Rudolf, lhe reiteraram o pedido de que 

escrevesse a Gesta, o que ele de fato fez durante os anos que se seguiram. 

Eleanor Searle (1983: 3) fala em sua tese sobre as fontes que Dudo teria utilizado 

para a elaboração da Gesta Normannorum. Além das crônicas francesas, que a autora aponta 

que ele teria utilizado em grande medida como base para sua obra, Dudo teria dois 

informantes principais: o meio-irmão materno de Richard I e seu mais leal súdito, o Conde 

Rudolf, e a viúva de Richard, Gunnor. Sendo assim, destaca Searle, a Gesta Normannorum  

foi escrita na corte de Rouen, com informações concedidas e sob a supervisão de importantes 

membros da corte. Não há dúvidas, portanto, que ela passa exatamente a mensagem que estes 

pretendiam transmitir (SEARLE, 1983: 3). 

 

A Fonte 

 

No século XIX, em que inúmeras fontes escritas foram recuperadas e republicadas 

por historiadores e arquivistas, a Gesta Normannorum foi publicada por André Duchesne em 

uma coleção feita pelo autor sobre a historiografia normanda. Duchesne nomeou a obra de 

Dudo de St-Quentin sob o nome de De Moribus et Actis Primorum Normanniae Ducum, 

título que parafraseou a partir da carta dedicatória escrita pelo autor à Adalberto de Laon. Em 

uma nova edição lançada em 1865, Jules Lair manteve este mesmo título. Apesar disso, os 

manuscritos da obra que nos fornecem um título chamam-na de Historia Normannorum ou 

Gesta Normannorum (HUISMAN, 1984: 34), e por isso convencionou-se entre os 

pesquisadores de tal fonte adotar este último nome para referir-se a ela. 

A Gesta é estruturada de maneira extremamente interessante, dividindo-se em 4 

partes, recontando a história dos primeiros duques da Normandia (CROSS, 2014: 72). A 

primeira parte, porém, é dedicada à Hasting, um líder viking contemporâneo à Rollo. As 

ações do conquistador e destruidor Hasting são utilizadas como uma clara oposição para o 

estabelecimento do bondoso Rollo, tema da segunda parte da obra, que respeita os 

monumentos da fé cristã e praticamente age mais como um cristão do que como o viking que 

de fato era. Já a terceira parte é dedicada ao pai de Richard I, William Longsword. No  

entanto, segundo nos aponta Cross (2014: 71), o foco da Gesta Normannorum é claramente 

narrar a vida e os feitos de Richard I, uma vez que esta parte ocupa metade da obra e tudo o 

que é feito e narrado antes disso parece de alguma forma convergir para o futuro poder e a 

grandeza de Richard I. 

Como aponta novamente Cross (2014: 69, 70), os escritos de Dudo de St-Quentin 
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foram os primeiros a se dedicar ao registro da história da conquista e estabelecimento dos 

vikings liderados por Rollo na Normandia. Entretanto, a Gesta Normannorum foi aos poucos 

perdendo sua credibilidade entre os historiadores e sendo vista como inconfiável. Este 

fenômeno pode ser observado inclusive já dentre alguns dos principais escritores normandos 

do século XII, que consideravam os escritos de Dudo como fantasia. 

Entretanto, recentemente a Gesta Normannorum vem sendo retomada como 

fornecedora de um importante e interessante insight sobre a mentalidade de seu período e 

contexto de composição (CROSS, 2014: 70). É partindo dela que os pesquisadores atuais que 

se dedicam ao estudo da Normandia vem buscando explorar qual o lugar do ducado da 

Normandia dentro das culturas francas e escandinavas, tentando perceber qual era a auto- 

percepção da família ducal normanda e, além disso, qual era a imagem que estes pretendiam 

apresentar a seus vizinhos. 

 

Possibilidades de Análise da Gesta Normannorum 

 

 

Como descrito até aqui, a Gesta Normannorum insere-se em um contexto político 

muito específico de legitimação e firmamento de uma linhagem muito recente de 

governantes, que além disso são estrangeiros à cristandade latina. Portanto, o viés político 

que deve-se observar no estudo da obra de Dudo de St-Quentin é evidente. Não podemos, no 

entanto, esquecer-nos da origem do autor e de seus mecanismos de escrita. Como um cônego 

que passou grande parte de sua vida em um ambiente de uma abadia, a obra de Dudo 

certamente contém elementos de uma escrita cristã, o que obviamente deixa marcas 

específicas em sua Gesta Normannorum. O que visamos aqui propor é, portanto, que seja 

sempre realizada uma análise conjunta destes dois principais aspectos da Gesta, o cristão e o 

político, que muitas vezes se cruzam para exercer um propósito comum: a inserção da 

Normandia e de sua linhagem de duques em um contexto político do início do século XI, o 

que se mistura com a sua inserção e participação na Cristandade Latina. 

Utilizando os estudos de Eustaquio Sánchez Salor, pretendemos destacar 

primeiramente alguns aspectos característicos à Gesta Normannorum como uma obra cristã.. 

O primeiro que destacamos é a utilização da história feita por autores cristãos como um meio 

para edificar e ensinar com o exemplo dos santos, bem como dar um testemunho da ação de 

Deus no mundo (SALOR, 2006: VIII). Este aspecto é particularmente observável em toda a 

Gesta Normannorum, uma vez que observamos sua estrutura central de narrar os feitos dos 

primeiros duques da Normandia. Hasting é utilizado como contraste e uma forma de contra- 
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exemplo do que não deve ser feito por um líder cristão. Já Rollo, William Longsword e 

Richard I são claramente elaborados por Dudo de St-Quentin como governantes ideais, 

exemplos que deveriam ser seguidos pelos demais governantes de sua linhagem. 

É interessante observar também como a ação de Deus é uma constante ao longo de 

toda a obra, sendo que é isto que faz com que Rollo, um comandante viking pagão, comporte- 

se ao longo da narrativa de maneira extremamente cristã, respeitando os templos sagrados da 

fé católica e buscando sempre o diálogo com os cristãos. Rollo chega inclusive em 

determinado momento a receber uma mensagem divina através de um sonho. Desta forma, 

Dudo coloca o governo de Rollo e de sua linhagem sanguínea sobre a terra da Normandia 

como um claro manifesto da vontade divina e de sua ação no mundo. 

O segundo aspecto que destacamos é a noção de que a crônica cristã, tal qual a 

Gesta Normannorum, visa sempre o objetivo de conferir um aspecto de antiguidade e de 

entidade cronológica para seus temas (SALOR, 2006: 34). Este aspecto é claramente 

observável na Gesta se pensarmos que seu objetivo principal é conectar de maneira 

indissociável os atuais governantes da Normandia no século XI com a história da terra sobre 

a qual exercem seu domínio. A Gesta Normannorum busca na antiguidade do domínio de 

Rollo sobre a região a legitimidade para o exercício do poder de Richard II e de seus 

herdeiros como Duques da Normandia. 

O terceiro aspecto que aqui destacaremos e que talvez seja o que mais se conecta a 

obra de Dudo e a visão que sobre ela foi posteriormente construída é a noção de que em uma 

obra de historiografia cristã não há nenhum tipo de distinção entre o que é real e o que é  

ficção (SALOR, 2006: 68). Deve haver por parte do leitor uma crença inabalável na ideia de 

que qualquer coisa que aconteça nos escritos é nada mais do que uma manifestação e uma 

representação da ação de Deus no mundo. Dessa forma, o fato de muitos pesquisadores e 

historiadores mais contemporâneos verem e categorizarem a Gesta Normannorum como 

inconfiável pode ser entendida como uma análise anacrônica por parte destes, uma vez que a 

obra de Dudo de St-Quentin não possui o objetivo manifesto de estabelecer a realidade ou 

veracidade dos acontecimentos que narra. Estes aspectos de narrativa misturam-se 

constantemente com construções retóricas e ideológicas que visam transmitir mensagens 

bastante específicas, seja cristãs ou políticas. A Gesta Normannorum não pode servir como 

uma fonte confiável para o estudo dos acontecimentos e do período que descreve pois este 

nunca foi seu objetivo. 

Destaco aqui uma última consideração feita por Salor (2006: 83) que nos é útil para 

o estudo da obra aqui discutida. O autor aponta que os autores das obras historiográficas 
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cristãs nunca são os bispos e nem os grandes padres da Igreja Católica, mas personagens 

mais secundários, como presbíteros ou diáconos, assim como o próprio Dudo. Estes 

membros da Igreja muitas vezes escrevem suas obras por parte de um encargo por parte de 

um bispo a um subordinado. A ideia presente nisso é que não importa quem escreva essas 

obras de história, pois de qualquer forma ele será apenas um transmissor dos testemunhos 

divinos. 

Este aspecto é de suma importância para análise da escrita da Gesta Normannorum, 

pois nos leva a questionar as palavras de Dudo, no que diz respeito a carta destacada acima  

em que comenta que morava na corte de Rouen e a encomenda da Gesta teria sido um pedido 

específico de Richard I. Considero possível que a escrita de uma história dos normandos seja 

uma demanda do Duque dos normandos que data de antes da efetivação de seu pedido à 

Dudo em 995. Não descarto imediatamente a possibilidade de a convivência de Dudo na 

corte de Rouen e sua posterior elaboração da Gesta Normannorum fazer parte de algo maior, 

como por exemplo um acordo traçado entre Richard I e algum importante membro da Igreja 

Católica com o qual mantinha contato. Essa possibilidade é reforçada pela observação feita 

pela maior parte dos historiadores da Normandia do século X que enxergam o 

estabelecimento de relações muito profundas e de benefício mútuo entre os governantes 

normandos e os eclesiásticos das regiões em que dominavam. 

De qualquer forma, as capacidades intelectuais e de escrita de Dudo foram 

empregadas pela família ducal normanda visando claros objetivos políticos. Segundo Fátima 

Regina Fernandes (FERNANDES, 2011: 2), este fenômeno é uma constante observável no 

ocidente medieval: muitos dos intelectuais que viviam dentro das unidades políticas mais 

fortes e consolidadas da cristandade frequentemente envolviam-se na elaboração de teorias 

legitimadoras da supremacia do governante. Isto é claramente presente no caso da 

Normandia, uma vez que o estabelecimento e cristalização da linhagem e autoridade de 

Richard I e de sua linhagem se deu durante todo o período do seu longo reinado. O que lhe 

faltava era algum  tipo de instrumentação teórica que lhe conferisse esse ar de autoridade e 

legitimidade frente a outros governantes dentro da cristandade latina. 

Porém, temos de pensar também que a cristalização e legitimação proporcionada 

aos governantes normandos pela produção de sua Gesta não foi utilizada somente na política 

externa em relação a outros duques e condes, mas também em relação aos seus próprios 

vassalos dentro de seus domínios. Retomando um outro texto de Fernandes, devemos nos 

lembrar que: "o homem medieval, seja ele nobre ou vilão, identifica-se não enquanto 
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indivíduo,  mas  apenas  enquanto  grupo"
302

.  Desta  forma,  os  relatos  e  feitos    

individuais representados nas crônicas, como o são dentro da estrutura da Gesta 

Normannorum, não se restringiam somente ao passado ou a memória dos indivíduos por eles 

responsáveis, mas servem para os contemporâneos como eficientes estratégias de 

cristalização de modelos, visando o fortalecimento político de uma linhagem 

(FERNANDES, 2012: 5). Dessa forma, a idealização de determinados componentes 

históricos da linhagem normanda, Rollo, William Longsword e Richard I, tem o claro 

objetivo de se estender e servir como uma referência de poder, não só para os sucessores de 

Richard I na posição de Duque, mas também para o grupo dos normandos como um todo. 

Além disso, o relato de um passado comum sempre traz em si uma demanda e uma 

função de unificar um povo, incluir os mais simples vassalos em uma dimensão histórica do 

reino, construindo uma identidade coletiva a partir de um passado comum (FERNANDES, 

2011: 12). Isso torna-se ainda mais importante e presente quando falamos em um ducado que 

se constituiu como tal em um período muito curto de tempo quando a Gesta Normannorum  

foi escrita. Não podemos imaginar também, que Rollo tenha trazido consigo todos os 

vassalos que posteriormente estabeleceram-se na Normandia. O mais provável é que a 

nobreza local tenha-se constituído a partir de uma mistura de indivíduos que já estavam 

estabelecidos na região antes do acordo de Rollo e Carlos, o Simples e também certamente 

de indivíduos que chegaram à região de Rouen oriundos de outras regiões, junto com Rollo 

ou em períodos posteriores. Isso torna-se ainda mais latente se aceitarmos a hipótese de 

David Crouch  (2006: 16) que a ascensão de Richard I à condição de Duque da Normandia 

só teria sido  efetivamente atingida com o apoio de guerreiros dinamarqueses, chamados para 

auxiliar Richard, e que posteriormente teriam estabelecido-se em território normando como 

importantes chefes locais. 

Nesse sentido, a Gesta Normannorum deveria exercer influência também sobre estes 

indivíduos, posicionando claramente a linhagem oriunda de Rollo como os maiores 

governantes da região. É provável, contanto, que tenha servido a um propósito ainda mais 

profundo e importante. Contando com um território povoado por elementos nobiliárquicos 

com origens extremamente heterogêneas, a Gesta Normannorum provavelmente supriu uma 

demanda muito importante de estabelecer uma identidade comum para todos estes vassalos 

dos duques da Normandia. O que a obra de Dudo de St-Quentin fornece de tão importante é a 

união de todos estes vassalos sob uma dimensão histórica do território da Normandia e 
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 FERNANDES, Fátima R. "As crônicas e as chancelarias régias: a natureza e os problemas de aplicação das 

fontes medievais portuguesas", 2012: 89. 
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também sob o domínio da linhagem de Rollo, criando uma relação indissociável entre os 

chamados "normandos" e o território sobre o qual exercem seu domínio. Os "feitos dos 

normandos" do título da obra de Dudo estendem-se a todo o grupo de vassalos do Duque da 

Normandia. 

Outro aspecto político que podemos destacar em relação a Gesta Normannorum é a 

função que esta exercia em um contexto maior da região da atual França no fim do século X 

e início do XI, lembrando que os duques da Normandia eram dos mais fiéis aliados da nova 

linhagem de reis da França, os capetíngios (CROUCH, 2006: 18). Segundo destaca 

novamente Fernandes (2009: 11), os relatos e crônicas encomendados por nobres tinham a 

função de demonstrar sua projeção em relação à própria monarquia. Partindo disso, podemos 

estabelecer que a existência de uma  Gesta  para  os  normandos,  assim  como  os  francos    

a tinham, estabelecia uma relação de maior poder destes em relação a seus soberanos e 

principalmente aos outros ducados e condados da região. 

 

 

 

Considerações Finais 

 

 

Como vimos a partir deste breve artigo, a Gesta Normannorum é uma fonte longa e 

riquíssima em possibilidades interpretativas. De mesma forma, o contexto que envolve sua 

escrita é repleto de importantes movimentações políticas e ideológicas em relação ao 

domínio da dinastia fundada por Rollo sobre a região da Normandia. Julgamos ser de 

extrema importância seu estudo, que ainda precisa ser mais desenvolvido dentro do ambiente 

acadêmico brasileiro. 

Além de estar muito próximo de movimentações políticas de extrema importância 

para a história da medievalidade, como por exemplo a ascensão dos capetíngios à coroa 

francesa em 987, o estudo da Gesta Normannorum nos dá importantes indícios sobre todo o 

importante estudo que se realiza pelos medievalistas em relação à elaboração de crônicas por 

parte de autores cristãos e sua relação com a política e as cortes. 

Além disso, julgo necessário ressaltar que estamos abordando a região que foi o 

primeiro estabelecimento bem sucedido de grande porte de elementos vikings dentro de um 

ambiente cristão, dando origem à uma unidade territorial e política de fundamental 

importância para a história da região setentrional da Cristandade Latina no final do século X 

e em períodos posteriores. Além disso, foi da Normandia que partiu boa parte das demais 

expansões normandas, como por exemplo a conquista da Inglaterra em 1066. Portanto, o 
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estudo do fortalecimento da posição de governantes de origem viking na Normandia pode ter 

diversos reflexos diretos em vários outros temas da história medieval, e julgamos ser a Gesta 

Normannorum peça fundamental na análise do firmamento da posição destes normandos no 

ambiente cristão. 
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ANTI-HERESIA E CENTRALIZAÇÃO POLÍTICA NA 

CANONIZAÇÃO PONTIFÍCIA DE ANTÔNIO DE LISBOA/PÁDUA 

Victor Mariano Camacho
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Resumo: Neste artigo objetivamos analisar as possíveis influências do discurso anti-herético  

e centralizador promovido pela Cúria Romana na canonização de Antônio de Lisboa/Pádua, 

o primeiro religioso sacerdote vinculado à Ordem dos Frades Menores a ser inscrito no 

cânon dos santos. A partir da análise da bula Cum Dicat Dominus, documento emitido pelo 

Papa Gregório IX em 1232, que oficializa o culto ao lisboeta e dialogando com historiografia 

já produzida sobre o tema, pretendemos discorrer sobre o reconhecimento pontifício da  

santidade do frade ibérico. Desejamos também, discutir o papel político desta canonização 

em um contexto de repressão à heresia e normatização social promovida pela Instituição 

Eclesiástica e que contou com o auxílio da atividade pastoral das ordens mendicantes ao  

longo do século XIII. 

 

Palavras-chave: heresia, papado, canonização, ordens mendicantes. 

 

 

 

Introdução 

 

 

No contexto do processo de institucionalização da Ordem dos Frades Menores e suas 

relações com o papado, um elemento central que influenciou a dinâmica interna e a ação 

pastoral dos religiosos foi a canonização de Francisco de Assis e, posteriormente, de Antônio 

de Lisboa/Pádua. Neste sentido, o presente trabalho se concentra nas circunstâncias e 

questões que permearam o reconhecimento da santidade do frade ibérico, dando ênfase as 

ações e discursos pontifícios em relação a heresia. 

Para nos atermos ao estudo do caso em questão, optamos em discutir de forma breve  

as circunstancias nas quais se instituem os processos de canonização no âmbito da instituição 

eclesiástica; em seguida, discutiremos a figura de Antônio e sua atuação pastoral enquanto 

frade menor e por fim, passaremos para a análise da bula Cum Dicat Dominus, documento 

atribuído a Gregório IX que oficializa a inscrição do lisboeta no Cânon dos Santos da Igreja 

Romana. 

 

A santidade mendicante e os embates contra a heresia 
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Em sua tese clássica publicada no início dos anos 80 intitulada La Sainteté  en  

Occident aux derniers siècles du Moyen Age,
303 

André Vauchez, através da análise 

quantitativa de processos de canonização da Santa Sé entre os séculos XII a XIV, propõe 

algumas questões referentes a institucionalização da santidade no medievo. De acordo com o 

autor, já no século XI, no contexto do que se convencionou denominar de Reforma Papal,
304 

a Igreja Romana passou a estabelecer critérios centralizadores no que diz respeito ao 

reconhecimento da santidade. Anteriormente os procedimentos se davam em âmbito 

diocesano, cabendo, portanto, ao bispo a decisão de definir aqueles que seriam considerados 

santos e dignos devoção por parte dos fiéis dentro de sua igreja particular (VAUCHEZ, 

1981: 38). 

É no pontificado de Inocêncio III, sobretudo, que observamos de forma mais 

expressiva as primeiras tentativas em estabelecer uma maior sistematização e centralização 

do culto aos santos com a instituição da reserva pontifícia para reconhecimento da santidade, 

em virtude da autoridade do bispo de Roma perante as outras sés da cristandade. Doravante, 

caberia somente ao papa a decisão final de se reconhecer um santo já cultuado em 

determinadas regiões (VAUCHEZ, 1981: 40). 

Os candidatos, porém, ainda eram canonizados a partir da vox populi, uma vez que o 

início do processo se dava a partir de um pedido oficial por parte de uma determinada 

diocese, ordem  religiosa  ou  grupo  social.  Também  é  válido  sublinhar  que  algumas  

                                                      
303

 A tese de Vauchez serve como referência aos estudos que se concentram na análise acerca da santidade no 

âmbito da Idade Média Central e Baixa Idade Média. As informações fornecidas ao longo do volumoso estudo 

feito pelo historiador nos permitem compreender a institucionalização do fenômeno religioso da santidade, bem 

como a crescente burocratização e sistematização da Igreja Romana com o seu aparato legislativo para o 

reconhecimento de homens e mulheres como santos. Ao fim e ao cabo, ao fazer um levantamento quantitativo de 

processos de canonização entre os séculos XII ao XIV, Vauchez defende que ao longo do medievo houve modelos 

de santidade cultuados pelos fiéis e almejados pela Igreja Romana. Porém, estudos recentes, como o de Andreia 

Frazão, relativizaram esta tese ao discutir primeiramente o próprio conceito de santidade, uma vez que este 

elemento deve ser entendido como um fenômeno sociocultural que ultrapassa os limites institucionais da Igreja, 

sendo manifestado em diversos grupos e localidades ao longo da Idade Média. Além disso, a partir do 

levantamento feito no projeto de pesquisa coletivo Hagiografia e História, tomando como critério não apenas 

aqueles que tiveram seu nome inscrito no cânon dos santos pelo papado, mas também aqueles que em algum 

momento tiveram cultos em determinadas localidades ou uma hagiografia que tinha por objetivo narrar a sua vida, 

constatou-se que os modelos fornecidos por Vauchez, como o bispo, o monge, o frade mendicante, ou o leigo, 

dentre outros, não podem ser aplicados a todas as regiões do Ocidente medieval e dominantes em períodos 

específicos. Observou-se  uma variedade da origem e lugar social dos santos em questão. 
304

 Devido às diversas discussões que o tema tem suscitado, neste trabalho, não utilizaremos o termo Reforma 

Gregoriana, empregado por Brenda Bolton para designar uma ampla reforma que surge a partir de Gregório VII no 

século XI, estendendo-se em vários setores da sociedade medieval (Cf. BOLTON, 1983). Logo,  utilizaremos o 

termo Reforma Papal, justamente para compreender, como apontou Andreia Cristina L. Frazão da Silva e Leandro 

Duarte Rust, o crescente processo de organização burocrática e construção discursiva que procurava dar 

legitimidade a autoridade pontifícia e a Cúria Romana. Neste sentido, compreendemos que este conceito aponta 

muito mais para a ideia de uma reforma de ordem política e ideológica restrita à Cúria Romana do que 

propriamente algo que tenha realmente envolvido toda a cristandade de forma abrangente. (Cf. SILVA; RUST, 

2009: 135-152). 

 



673 

 

 

 

pessoas eram veneradas mesmo sem o reconhecimento oficial do papado. Contudo, com a 

canonização pontifícia, o culto a um determinado santo é estendido, oficialmente, a toda a 

Igreja, uma vez que o mesmo passaria a ser lembrado em uma data específica do calendário 

litúrgico romano (VAUCHEZ, 1981: 42). 

Brenda Bolton informa que o primeiro processo de canonização pontifício  foi 

realizado por Inocêncio III em finais do século XII que reconheceu a santidade de Homobono 

de Cremona, no qual, pela primeira vez, o bispo de Roma sinalizava para uma expressiva 

mudança a respeito dos critérios para se canonizar um servo de Deus. Através de uma bula, o 

mesmo papa dizia que para se reconhecer um cristão como santo eram necessários tanto os 

milagres quanto os méritos (BOLTON, 1983: 120-121). 

Anteriormente, no período alto medieval, o reconhecimento da santidade passava 

apenas por critérios sobrenaturais e milagrosos, bastando os supostos poderes taumatúrgicos 

dentre outros milagres manifestados por Deus através do candidato. Este elemento levou a 

uma desordenada multiplicação de culto a relíquias e a peregrinação aos locais onde se 

acreditava que os milagres eram realizados por intermédio do santo após a sua morte 

(GAJANO, 2009: 452-453). 

Em finais do século XII e inícios do XIII, o papado passa a ver com certa 

desconfiança as várias manifestações milagrosas. Na visão da Igreja Romana, tais fenômenos 

sobrenaturais, sem o acompanhamento das virtudes cristãs, poderiam ser até mesmo um 

fenômeno satânico. Simultaneamente, há uma mudança na própria narrativa hagiográfica: se 

antes se dava maior destaque aos fenômenos milagrosos, doravante tornava-se preponderante 

também narrar as suas virtudes como a pobreza, a ascese, a renúncia de bens, a contemplação 

e oração, altruísmo e penitência (VAUCHEZ. 1981: 42). 

Depois dos estudos de Vauchez, a historiografia, todavia, tem chamado atenção para  

as peculiaridades e circunstancias pelas quais se deram a canonização dos primeiros santos 

vinculados às ordens mendicantes. Uma delas seria o curto espaço de tempo entre a morte do 

religioso e sua inscrição no cânon dos santos, além disso, tais canonizações teriam se dado, 

também, a partir de interesses políticos por parte do papado e da cúria romana. 

Em inícios do século XIII, as ordens mendicantes tornaram-se grandes aliadas da 

política centralizadora do papado, a partir de sua pregação no meio urbano e  o 

estabelecimento de comunidades que atendiam as populações citadinas. Além disso, também 

atuavam  na  administração  dos  sacramentos,   reproduzindo  os  discursos  impostos      

pela instituição eclesiástica, no intuito de garantir o controle de práticas sociais, religiosas, 

bem como a dominação política frente ao poder secular imperial. 
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Roberto Paciocco salienta que no início do século XIII o movimento mendicante, 

atendendo as novas diretrizes da Igreja, inauguraria uma espécie de “modelo” de vida cristã e 

de santidade, no qual se destaca não apenas o cultivo de virtudes, mas também a colaboração 

com os projetos políticos da Igreja Romana. Neste sentido, a canonização de Francisco, 

Antônio e Domingos de Gusmão por parte de Gregório IX em 1228, 1232 e 1234, 

respectivamente, representariam esta institucionalização da santidade mendicante como uma 

estratégia de afirmação da autoridade pontifícia (PACIOCCO, 1998: 268-269). 

Michael Goodich, porém, é ainda mais direto nesta questão, ao levantar a hipótese de 

que, dentre outros elementos, o embate direto a movimentos heréticos seria um dos critérios 

principais, mesmo que de forma implícita, estabelecido pela Igreja Romana para se elevar 

um candidato à categoria de santo. Logo, isto explicaria o fato dos santos vinculados a 

ordens mendicantes geralmente obterem do papado um parecer favorável para a canonização, 

uma vez que franciscanos e dominicanos assumiram esta função no decorrer do século XIII 

(GOODICH, 1975). 

A santidade construída a partir da Ordem dos Frades Menores e da Ordem dos 

Pregadores traz consigo o apelo anti-herético e reformador, uma vez que a prática da 

pregação e a atuação no ambiente urbano foram elementos que contribuíram de forma direta 

para a consolidação do poder papal. Não é por acaso que observamos no caso de Antônio, 

um empenho maior por parte da Igreja no reconhecimento da santidade do frade, o que se dá 

em um espaço de tempo relativamente breve para a época.
349

 

Somado a isso, como é destacado por Anna Imelde Galletti, a partir do momento em 

que passam a se integrar de forma mais plena nas estruturas eclesiásticas, atuando a partir 

dos interesses papais, o fomento da devoção aos santos mendicantes também se torna uma 

estratégia para a afirmação dos minoritas e pregadores no contexto urbano frente ao próprio 

clero secular (GALLETTI, 1981: 314). 

 

 

 

349 
Acreditamos que o fato de Francisco e Antônio terem sido canonizados em um espaço de tempo  

relativamente curto não se deve apenas ao fato dos frades menores, por volta de 1228, atenderem aos anseios do 

papado. Também contribuiu o fato dos processos de canonização naquele período ainda não contarem com toda  

a estrutura jurídica implantada por Gregório IX nos anos posteriores e que demandava um maior tempo para se 

reconhecer um candidato com santo. Esta nova estrutura provavelmente se aplica aos casos de Domingos de 

Gusmão, canonizado em 1234 pelo próprio Gregório, e Clara de Assis, cujo processo teve início em 1253, 

sendo concluído em 1255, com o parecer favorável de Alexandre IV. Para se compreender esta cronologia, Igor 

Salomão Teixeira propõe o conceito de “tempo da santidade”, que corresponde ao intervalo de tempo entre a 

morte do santo e a sua canonização, período em que, segundo ele, a santidade na perspectiva oficial é 

construída (TEIXEIRA, 2014: 26). 
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Com a canonização pontifícia, a atividade pastoral dos frades menores e pregadores 

não será restrita somente à pregação e ao fomento da penitência sacramental, mas também 

pelo incentivo à devoção popular aos seus santos. Além da propagação da santidade dos 

religiosos por meio da escrita hagiográfica, havia também o reforço no culto a relíquias, 

imagens e santuários dedicados aos mesmos, sobretudo na Itália Central com a Basílica de  

São Francisco em Assis e, posteriormente, também do Norte, com a Basílica de  Santo 

Antônio em Pádua (GALLETTI, 1981: 315). 

 

Antônio e a ação pastoral mendicante 

 

 

Fernando Martins de Bulhões nasceu por volta de 1185 no reino de Portugal. 

Pertencia a uma família abastada da região e desde criança foi enviado para estudar as artes 

liberais na Sé de Lisboa. Em seguida, ingressa no mosteiro agostiniano de São Vicente na 

mesma cidade, onde dá continuidade aos seus estudos, dedicando-se a leitura das Sagradas 

Escrituras e da teologia. O jovem solicitou ao seu prior a transferência para o mosteiro de 

Santa Cruz em Coimbra, lá continua o seu estudo de teologia e da forma de vida de 

Agostinho, tornando-se cônego regular. Posteriormente, também é ordenado sacerdote 

(CAEIRO, 1995). 

Por volta de 1218, os Frades Menores chegam ao reino de Portugal recebendo da 

monarquia lusitana, um antigo eremitério situado em Coimbra cujo patrono era Santo Antão. 

Naquele mesmo ano, cinco franciscanos se dirigiram a região do Marrocos no intuito de 

pregarem aos muçulmanos, lá após sofrerem o martírio alcançaram a santidade. O 

testemunho dos protomártires franciscanos teria atraído o jovem cônego para o modo de vida 

proposto por Francisco, logo, o religioso solicita ao seu prior a dispensa para ingressar na 

fraternidade minorítica (SOUZA, 2001: 103). 

Recebendo a permissão, Fernando é recebido entre os franciscanos e faz seu 

noviciado no eremitério de Santo Antão, mudando seu nome para Antônio. Após este 

período, o religioso tenta sem sucesso uma missão no Oriente, sendo obrigado a retornar para 

a Europa em virtude de uma doença, contudo, não volta para a Península Ibérica, se dirigindo 

para a Península Itálica. Teria estado presente no capítulo geral da ordem de 1221, sendo foi 

transferido para um eremitério em Romagna. 

Após ter pregado em uma ordenação em Rimini e mostrado as suas aptidões para o 

ofício, Antônio é enviado pelo governo da Ordem para missões de pregação no Sul da França 

de depois  no Norte da  Itália com  o intuito de converter hereges  (RIGON, 1990:  67-92).   
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O lisboeta passa a ser conhecido entre os frades como modelo de pregador e como naquele 

contexto, a maioria dos religiosos eram leigos e muitos iletrados, foi um dos primeiros 

teólogos da instituição. 

No contexto do século XIII, como já destacado, um dos meios pelos quais o papado 

procurou exercer sua influência política e doutrinal foi a ação pastoral de religiosos 

mendicantes.
305 

Investindo nas audiências em língua vulgar, os frades menores e pregadores, 

procuraram se fazer presentes em vários momentos da vida social urbana. Além da missa, 

pregavam em outras ocasiões como casamentos, funerais e festas. Estas ações demonstravam 

uma preocupação da Igreja Romana em contemplar de forma satisfatória o ambiente laico e 

urbano, a partir da presença franciscana e dominicana, visto que nestes locais, sobretudo no 

Sul da França e no Norte da Itália, havia uma maior incidência e adesão aos movimentos 

ditos heréticos (GILLI, 2011: 51).
306

 

O papado nos anos 30 do século XIII organizou missões de pregação formadas, 

sobretudo, por religiosos mendicantes nestas regiões, a fim de obter possíveis conversões dos 

adeptos dos grupos vistos como heterodoxos, bem como impedir que a sua mensagem fosse 

aceita pelas populações locais. Todavia, com o pretexto de combate a estes movimentos, 

pretendia-se também, por meio da ação pastoral franciscana e dominicana, a garantia da 

dominação papal nas cidades da Lombardia ao Norte da Península Itálica (GILLI, 2011: 344- 

345). 

Dominicanos e franciscanos, sob as ordens do papado, através de suas exortações, 

promoveram uma expressiva influência nos estatutos comunais das cidades da Itália do 

Norte, sobretudo em Pádua, Parma, Bolonha, Vicenza, Verona, Milão e Monza. Em alguns 

casos, cidades introduziram leis de cunho anti-herético, estreitando vínculos com a Santa Sé 

e permanecendo obedientes à Roma (VAUCHEZ, 1966: 505-506). 

Desta forma, a santidade de Antônio acaba sendo influenciada não só pelo apelo 

reformador promovido pelo papado, mas sobretudo, pelo apelo anti-herético. O lisboeta 

acaba sendo apropriado pelo papado como um dos símbolos da ação pastoral mendicante 

                                                      
305

 Apesar da grande maioria dos estudos se concentrarem nos dominicanos e franciscanos, no contexto do  século 

XIII surgiram outras ordens que também foram consideradas mendicantes como os agostinianos, aprovados pelo 

papado em 1244, os carmelitas em 1245. Há também a ordem dos servitas fundada em 1233 e reconhecida 

somente no século XV como uma ordem mendicante. Posteriormente, surgiram as ordens dos mercedários, os 

trinitários, os mínimos e os irmãos de São João de Deus, além dos jerônimos. (Cf. CRESTA, 2010:.141-151). 
306

 No caso dos próprios valdenses, sabemos que a maioria de seus adeptos era proveniente de grupos de 

mercadores, tendo o seu movimento surgido em Lyon, ao Sul da França. Por isso, a ação destes religiosos nestas 

regiões com o intuito de expurgar a heresia, ao longo do século XIII, foi mais incisiva. Da mesma forma os cátaros 

surgiam na região de Albi também no Sul da França se expandindo para o Norte da Itália. Sobre as heresias na 

Idade Média Central (ver: FALBEL,1995). 
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contra os grupos heréticos no meio urbano na região do Norte da Itália. 

 

A bula Cum Dicat Dominus 

 

 

Antônio encerra seus dias em junho de 1231 sendo canonizado em um espaço de 

menos de um ano, visto que a cerimônia foi presidida pelo então papa Gregório IX em 1232. 

Após este procedimento, Antônio é um santo reconhecido oficialmente pela Igreja, tendo seu 

culto celebrado em toda a cristandade. Na ocasião o papa emitiu a bula Cum Dicat Dominus 

que oficializa o reconhecimento da santidade do lisboeta. Contudo, como mencionamos, tal 

procedimento se insere em um contexto de crescente centralização política e repressão à 

heresia promovidas pela Instituição Eclesiástica ao longo do século XIII. Ao analisar o 

documento observamos de forma mais explícita o discurso centralizador e anti-herético da 

Igreja Romana: 

 

De fato, Deus, para manifestar de forma admirável o poder da Sua força e 

realizar com misericórdia a causa da nossa salvação, coroa sempre no céu 

os Seus fiéis e, com frequência, também os honra neste mundo, realizando 

sinais e prodígios que os tornam memoráveis. Por tais sinais e prodígios é 

confundida a maldade herética e confirmada a fé católica. Os fiéis, sacudida 

a tibieza espiritual, despertam-se ao cumprimento das boas obras; os  

hereges, removida a caligem das trevas em que se encontram envolvidos, 

abandonam os caminhos da perdição e retomam o caminho da salvação; os 

judeus e os pagãos, conhecida a verdadeira luz, correm ao encontro  de 

Cristo, luz, caminho, verdade e vida . Por isso, caríssimos irmãos, damos 

graças ao despenseiro de todas as graças, se não tantas  quantas devemos, 

pelo menos quantas de que somos capazes. É que em nossos dias, para 

confirmação da fé católica e confusão da maldade herética, Deus 

visivelmente renova os sinais e emprega com poder as maravilhas, fazendo 

brilhar por meio de milagres aqueles que robusteceram a fé católica com o 

ardor das suas convicções, com a eloquência da sua palavra e o exemplo da 

sua virtude. No número destes acha-se o bem-aventurado António, da 

Ordem dos Frades Menores, de santa memória. Enquanto viveu no mundo, 

possuiu grandes méritos; agora, vivendo no céu, brilha com muitos 

milagres, que demonstram de forma evidente a sua santidade 

(GREGÓRIO IX, 1996: 23).307
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 O texto latino foi tirado do livro: Dissertazioni sopra l’storia eclesiastica di Padova, escrito no século XIX 

pelo então bispo de Pádua Francesco Scipione: “Cum dicat Dominus per Prophetam, Dabo vos cunctis populis 

in laudem, et glorian, et honorem, et per se polliceatur, quod justi sicut sol in conspectu. Dei fulgebunt, pium et 

justum est, ut quos Deus mérito Sanctitatis coronat et honorat, in Ecclesis Nos venerationis officio laudemus et 

glorificemus in terris, cum ipso potius laudetur et glorificetur in illis qui est laudabilis et gloriosus in secula et 

in sactis. Ut enim sue virtutis potentiam mirabiliter manifester, et Nostrae salutis tam misericorditer operetur 

fideles suos, quos semper coronat in caelo frequenter, etiam honorat in saeculo ad eorum memórias signa 

faciens  et  prodigia,  per  quae  previtas  confundatur  heretica,  et   fides  catholica  confirmetur,  fideles 

mentis torpore discusso ad boni opreris excitentur instantiam. Hareretic depulsa, in qua jacent cecitatis 

caligine ab ínvio reduncatur ad viam, et judaei atque Pagani vero lumine cógnito currant ad Christum lucem 

viam variatem et vitam. Unde Nos carissimi etsi non quantas debemus quantas tamen possumus gratias egimus 
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O discurso de combate a heresia aparece de forma explícita ao longo do texto nos 

fragmentos “Por tais sinais e prodígios é confundida a maldade herética e confirmada a fé 

católica.” e novamente “(...) os hereges, removida a caligem das trevas em que se encontram 

envolvidos, abandonam os caminhos da perdição e retomam o caminho da salvação; os 

judeus e os pagãos, conhecida a verdadeira luz (...)”. Nestes trechos em específico são 

citados três dos principais grupos marginalizados pela Igreja no contexto do século XIII, aos 

quais a santidade de Antônio se contrapõe em favor da fé católica. 

Curiosamente, em outro fragmento da mesma bula se faz menção a cidade de Pádua e 

às instancias políticas que solicitaram a canonização do santo português: 

 

Há tempos, o nosso venerável irmão o Bispo de Pádua e os nossos amados 

filhos o Presidente e os vereadores do Município, mediante legados seus e 

cartas cheias de humildade, suplicaram-nos que mandássemos recolher 

testemunhos dos milagres do Santo, a quem o Senhor concedeu tamanha 

glória, ao ponto de lhe dar a ciência da sua primeira estola imortal e 

evidente experiência da segunda, concedendo que no seu túmulo se 

realizassem grandes milagres. Assim, ele é digno de que sejam invocados 

os seus sufrágios entre os demais santos santidade (GREGÓRIO IX, 

1996: 24).308
 

 
No trecho acima observamos que a iniciativa de canonizar Antônio, segundo o 

documento, não parte somente dos poderes eclesiásticos do Bispo de Pádua, mas também dos 

poderes seculares existentes na cidade. Neste sentido, é necessário retornar ao ano de 1230 

justamente quando o papado, a partir da ação de religiosos mendicantes, estabelece seu 

domínio político em cidades do Norte da Itália com o pretexto de uma campanha anti-

herética onde os estatutos urbanos são reestruturados a partir da dinâmica reformadora da 

Igreja. Neste mesmo momento, como é destacado por Antônio Rigon, Pádua se torna um 

exemplo na  região em  seu  esforço  para atender as  exigências  pontifícias de 

                                                                                                                                                                        
gratiarum omnium largitori, quod diebus nostris ad confirmatione catholice fidei, et ad confusionem heretice 

pravitatis evidenter innovat signa, et mirabilia potenter immutat faciens illos corruscare miraculis qui fidem 

Catholicam, tam corde quam ore, Nec non et opere roborarunt, de quorum nomero sanctae memoriae B. 

Antonius de Ordine Fratrum Minorum qui olim in saeculo magnis pollebat meritis, nunc vivens in caelo multis 

corruscat miraculis, et ejus Sanctitas multis indiciis comprobetur” (GREGORIO IX,1802: 325-327). 

 

 
308

 Segue o texto latino: “Cum enim dudum Venerabilis Frater Noster Episcopus, et Dilecti Filii Potestas et 

Comunis Paduanus Nobis per Nuntios suos et litteris humiliter suplicassent, ut cum Dominus eidem Sancto 

tantam contulerit gloriam, ut ad dandam scuentiam primae stolae immortalitatis ipsuis, et experimentum evidens 

de scunda sepulchrum ejus tot et tantis daret corruscare miraculis quod ejus inter alios Sanctos non invocati 

suffragia est indignum, de ipsuis miraculis testes recipi mandaremos”. 

 



679 

 

 

 

enquadramento  do  clero  e perseguição à heresia, principalmente através da ação pastoral 

dos frades menores,  tendo como referência a pregação antoniana (RIGON, 2002: 179). 

No caso específico de Pádua, ainda segundo Rigon, observa-se o surgimento de uma 

espécie de religiosidade e devoção a memória do frade lisboeta atrelada ao patriotismo cívico 

que elege Antônio como “Patronus Civitas”. A pregação quaresmal antoniana é entendida 

neste contexto como restauradora do vigor cristão na comuna. Logo, estabelece-se uma 

política impregnada de elementos religiosos que legitima Pádua como uma Nova Jerusalém 

almejada pela Igreja Romana e que fomenta uma identidade cívica, a partir da santidade do 

frade (RIGON, 2002: 177;180). Merlo, por seu turno, elucida que a canonização do frade 

ibérico realizada em menos de um ano após a sua morte, reflete a união entre o papado e a 

cidade de Pádua que se mostrara fiel a Gregório IX (MERLO, 2005: 77). 

Por fim, destacamos também outro fragmento no qual são reiteradas as diretrizes 

estabelecidas para o reconhecimento da santidade, dando maior destaque à ligação que deve 

existir entre virtudes e milagres: 

 

Embora para algum santo estar junto de Deus, na Igreja triunfante, baste só 

a perseverança final, conforme o que se lê: sê fiel até à morte, e dar-te-ei a 
coroa da vida , todavia, para alguém ser considerado santo entre os homens, 
na Igreja militante, são necessários dois requisitos: a santidade da vida e a 
verdade dos sinais, ou seja, méritos e milagres. É necessário que estes dois 
requisitos se unam e se completem reciprocamente, dado que não bastam 
méritos sem milagres, nem milagres sem méritos para dar aos homens o 
testemunho da santidade. Mas quando genuínos méritos precedem  e 
evidentes milagres sucedem, então possuímos um indício seguro de 
santidade, que nos levam à veneração daquele que Deus mostra ser digno 

de ser venerado por méritos precedentes e milagres subsequentes. Estes 
dois factos deduzem-se facilmente a partir das palavras do Evangelista: 
eles, porém, partiram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o 
Senhor, o qual confirmava a sua doutrina com os milagres que se lhe 
seguiam (GREGÓRIO IX, 1996: 24).

309
 

 
A reflexão feita por André Vauchez é ilustrada no seguinte fragmento da bula: “(...) 

todavia, para alguém ser considerado santo entre os homens, na Igreja militante, são 

necessários dois requisitos: a santidade da vida e a verdade dos sinais, ou seja, méritos e 

milagres   (...)”.  Ou  seja,  Antônio  torna-se  um   modelo  ao  colaborar  com  os     
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 Segue o texto latino: “Nos attendentes quod licet ad hoc, ut aliquis Santus sit, quid Deum in Ecclesia 

triumphante sola sufficiat finalis perseveranti juxta illud esto Fidelis usque ad mortem, et dabo tibi coronam vitae; 

ad hoc tamen ut sancutus habeatur apud homines in Ecclesia militante duo sunt necessária, virtus morum, et 

veritas signorum, merita videlicet et miracula. Ut haec et illia sibi ad invicem contestentur cum Nec merita sine 

miraculis, Nec miracula sine meritis plene sufficiant ad perhibendum inter homines testimonium sanctitati; sed 

cum merita sane praecedunt, et clara succedunt miracula certum prebeant judicium Sanctitatis, ut Nos ad ipsius 

venerationem inducant, quem Deus ex meritis praecedentibus et signis subsequentibus exhibet venerandum; quae 

duo ex verbis Evangeliste plenius colliguntur”. 
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objetivos centralizadores da política papal. Segundo o texto, suas virtudes residem, portanto 

em sua pregação anti-herética que procurou consolidar a fé católica na região do Norte da 

Itália. Uma vez que o religioso ibérico se empenhou nestas campanhas, o texto é mais direto 

e explícito, dando à santidade de Antônio um caráter centralizador e anti-herético, sobretudo 

no contexto da região do Norte da Itália. Neste sentido, a Cum Dicat Dominus corrobora a 

hipótese de Godich acerca dos interesses papais para a canonização de religiosos 

mendicantes. 

 

Considerações finais 

 

 

A partir da discussão acerca das circunstâncias do reconhecimento da santidade de 

Antônio de Lisboa/Pádua e sobretudo, da análise da bula Cum Dicat Dominus, destacamos os 

seguintes elementos: o documento não só enfatiza o discurso anti-herético da Igreja Romana 

como também as diretrizes da Igreja em relação ao reconhecimento da santidade. Além disso, 

ao mencionar os poderes locais da cidade de Pádua, o texto reflete os interesses papais na 

canonização do frade ibérico. 

Ao longo da bula, poucas vezes são mencionadas as virtudes de Antônio enquanto 

santo, por outro lado, o texto enfatiza os objetivos pontifícios no contexto do século XIII na 

tentativa de promover uma centralização doutrinal eliminando grupos dissidentes, além de 

garantir sua influência no meio urbano. Além disso, pelo fato de ter sido clérigo, teólogo e 

sacerdote, Antônio ao longo de sua vida estabeleceu relações estreitas com Gregório IX. 

Teria pregado em Roma, além de ter participado missões de pregação de cunho anti-herético. 

No momento em que grande parte da fraternidade ainda era formada majoritariamente 

por leigos, o lisboeta se enquadrava no perfil de religioso almejado pela Cúria Romana, pois 

suas aptidões para a pregação permitiam que desempenhasse de forma mais incisiva, a ação 

pastoral delegada pelo papado as ordens mendicantes. 

Neste sentido, a canonização do santo ibérico também pode ter refletido um novo 

compromisso ou missão que a Ordem assumia perante a Igreja: colaborar com seu projeto 

reformador e de combate a heresia por meio da formação teológica dos religiosos em vista da 

pregação atendendo, portanto, os anseios da Igreja Romana. 
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DIFERENÇAS NAS REPRESENTAÇÕES EM PERCEVAL OU 

O CONTO DO GRAAL E PEREDUR AB EVRAWC 

 

 

Victor Reis Chaves Alvim
310

 

 

 
Resumo: As semelhanças e diferenças entre o romance arturiano Perceval ou o Conto do 

Graal, de Chrétien de Troyes, e Peredur ab Evrawc (Peredur filho de Evrawc), de autor(es) 

anônimo(s) galês do século XII, são importantes para entendermos permanências de topos 

gerais na mentalidade medieval. São também indicativas daquilo que permanece, 

subterraneamente, no imaginário de forma metamorfoseada na produção cultural. No conto 

francês há um tom mais polido, cortês e marcadamente cristão; já no conto galês anônimo há 

um tom mais belicoso e com toques pagãos. Portanto, se faz imperiosa a comparação entre 

os dois contos para que tenhamos maior domínio tanto das modificações quanto das  

continuações de temas na Idade Média central, no que tange à literatura arturiana. É a esta 

análise comparativa, então, que me proponho. Para tanto lanço mão de uma versão em 

francês moderno d'O Conto do Graal e uma tradução para o inglês moderno de Peredur ab 

Evrawc. Do ponto de vista metodológico, faço uma análise semiótica das imagens criadas 

nos contos, em suas características gerais e representações de ideais e que, por meio do tom 

geral da obra, dão pistas do estado de espírito do(s) autor(es) e, de certo modo, da sociedade 

que os produziram. 

 

Introdução 

 

 

Perceval ou O Conto do Graal foi escrito por Chrétien de Troyes, em língua 

vernacular, na primeira metade da década de 1180, mas ficou inacabado muito possivelmente 

por conta da morte do autor – resultando por isso em várias continuações nos anos seguintes. 

Por sua vez, Peredur ab Evrawc, também escrito em língua vernácula, tem sua data de 

escrita mais envolta em névoas, pois os contos do Mabinogion nos chegaram através de dois 

manuscritos principais; o Livro Branco de Rhydderch, de cerca de 1350 e o Livro Vermelho  

de Hergest, escrito entre 1382 e 1410; manuscritos estes muito posteriores à data provável de 

aparecimento do conto de Peredur ab Evrawc. Contudo, geralmente estipula-se que o conto  

de Peredur foi escrito originalmente em algum momento no século XII. Como o conto galês 

possui maior simplicidade narrativa, menor grau de motivos cristãos (que, penso, foram 

adicionados por  Chrétien de Troyes  à estória)  e uma  conclusão,  diferentemente do     

conto francês, é provável que a data do conto de Peredur ab Evrawc seja anterior à da 
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aparição da versão de Chrétien de Troyes. 

 

O castelo e o pedido de Brancaflor & o castelo da dama sem nome 

 

 

Apesar de ter sido escrita depois, começarei abordando a versão francesa, uma vez 

que ela é a mais conhecida, e para que seja possível também apresentar as alterações feitas 

no conto por Chrétien de Troyes. O ponto em comum que escolhi para cotejar são referentes 

à passagem que trata do primeiro dia e noite passados no castelo de Brancaflor (ou da 

donzela de Peredur). 

Na versão francesa, após ter sido adubado cavaleiro por seu tio, Gornemant de Goort, 

Perceval, cavalga numa floresta, onde encontra um castelo, que ficava de frente para o mar, 

em péssimo estado. Ele bate na porta de entrada, fechada à chave, e então, quando uma 

jovem pálida e abatida aparece numa janela, ele pede para entrar a fim de passar a noite. O 

pedido é assentido. Logo depois quatro homens d'armas, com semblantes pesados em virtude 

do desgaste pela falta de sono e pela fome, e que carregam, cada um, um machado e uma 

espada o levam até o palácio. No caminho, Chrétien de Troyes faz uma dramática descrição 

da cidade em ruínas que Perceval encontra: 

 

“Car s'il avait trouvé à l'extérieur la terre désolée et ravagée, à l'intérieur 

rien ne lui apparut dans un meilleur état. Partout où il alla, il trouva les 

rues désertes et les maisons em ruine où il n'y avait ni homme ni femme. 

Dans la ville, il y avait deux monastères, qui étaient deux abbayes, l'une de 

religieuses terrifiées, l'autre de moines égarés. Il ne trouva pas les 

monastères bien garrés et garnis de tentures, mais les murs étaient crevés 

et fendus, les tours décapitées, les portes ouvertes de nuit comme de jour. 

Aucun moulin ne moulait de blé ni de four ne cuisait de pain, em aucun 

endroit de la cité il n'y avait de pain ou de galette ni rien que fût à vendre 

ne serait-ce qu'un denier. 

Ainsi trouva-t-il la cité désolée sans pain, ni pâte, ni vin, ni cidre, 

ni bière.” (2010: 70-71).
311

 

 
Após descer de seu cavalo, ao chegar ao palácio, descrito como coberto de ardósia, 

Perceval vê um homem jovem (um escudeiro?
312

) descer de uma escada na sala principal, 
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 Pode-se recorrer a uma versão em português brasileiro, traduzida por Rosemary Costhek Abilio. Indicarei a 

passagem da tradução em cada citação da versão em francês. -- TROYES, Chrétien de. Perceval ou O  Romance 
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ligada ao amor e ao estado de matrimônio ou não-matrimônio em: DUBY, Georges. Idade Média, Idade dos 

Homens – Do Amor e Outros Ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, pp. 28-45. Ver também, do 
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“que era muito bonita” (“qui était très belle”). Esse jovem o cobre com um manto cinza. 

A porta cerrada à chave denota a preocupação com segurança e destoa, no interior da 

narrativa de Perceval ou O Conto do Graal, dos outros castelos apresentados anteriormente, 

o do rei Artur e o de Gornemant de Goort, que são apresentados como acessíveis, sem o teor 

defensivo deste. Somando-se a isso, a falta de sono dos homens d'armas é um indicativo da 

necessidade de atenção constante, isto é, de vigília, em virtude de uma situação de guerra, 

que pode ser deduzida a partir da descrição tanto da condição dos homens d'armas, quanto a 

partir da descrição feita da cidade. Mais à frente, como será aqui apresentado, a narrativa 

revela a guerra de Brancaflor contra seu inimigo; Aguingueron, que lidera ataques contra seu 

castelo, a serviço de Clamadeu das Ilhas. Contudo, o que mais chama atenção do leitor para o 

estado de degradação do ambiente é a representação da cidade. Com as torres, construções 

militares, destruídas, assim como com as terras para fora dos muros (presumivelmente terras 

de cultivo), isto é, terras do senhorio e de uso dos camponeses, sente-se o peso da guerra. 

Mais do que isso; assim como foram atacados os símbolos dos belatores (as torres) e do 

laboratores (as terras além-muros), desprovendo o castelo de comida e proteção, também 

foram atacadas  duas abadias, locais santos. É um ataque às três ordens referidas por 

Aldabéron de Laon em seu  Poema ao  Rei  Roberto
313

.   A partir dessa representação,  

observa-se  a selvageria dos cavaleiros que impõem a guerra contra esse castelo. Os 

guerreiros seculares não são freados em sua ira nem mesmo quando seus alvos são 

construções religiosas. Isso remete ao que Georges Duby aponta em seu livro Idade Média, 

Idade dos Homens a respeito de cavaleiros “do ano 1000”, afirmação que também vale para 

toda a Idade Média Central: 

 
“Os camponeses preferem ver os cavaleiros partirem em cruzada ou 

manterem-se nos torneios a vê-los saquear as colheitas e espoliar os 

vilarejos. Pois a grande insegurança no ano 1000 é sustentada por esses 

bandos de cavaleiros, jovens nobres sem vínculos, obrigados a se lançarem 

para a aventura para sobreviver. De exações em exações, são 

considerados, nos campos, os agentes do demônio.” (2011: 98-99). 
 
 

Apesar destes indícios, o peso da guerra se faz sentir pela descrição da cidade vista 
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hegemônica da época aqui tratada (fins do século XII). 
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por Perceval em seu caminho até ao palácio. A representação é, evidentemente, a de uma 

cidade sitiada, mas que permite, a um leitor da atualidade, enxergar uma parte de como era 

uma  típica cidade medieval no século XII. A representação, feita por uma voz narradora  

onisciente, adquire um tom objetivo. Entretanto, a objetividade da narração é proveniente da 

subjetividade do autor do romance, Chrétien de Troyes. Por isso os exemplos de 

estranhamento, de choque, pela inversão da paz desejada, pela não manutenção do que ele, 

Chrétien (e provavelmente muitos outros indivíduos que orbitavam espaços de poder naquela 

época), esperaria (m), são como são. Chrétien relata em sua voz narrativa objetiva, aquilo 

que sua subjetividade considera como terrível
314

. 

A cidade vazia, sem homens ou mulheres, preocupa, pois representa o desespero 

daqueles que ainda ali habitam e que buscam proteção, além de, é claro, representar uma 

situação onde não mais existem trocas comerciais. Um cronista e cavaleiro que viveu na casa 

de Champagne, assim como Chrétien de Troyes, e que pode até tê-lo conhecido, Geoffroi de 

Villehardouin (1050-1212), escreveu a respeito da Quarta Cruzada, da qual participou, em 

seu livro A Conquista de Constantinopla. No livro existem descrições sobre batalhas e sobre 

as cidades em situações de cerco. Por exemplo, em dado ponto, Villehardouin, ao narrar a 

respeito de uma batalha de cerco na cidade bizantina de Kibotos, comenta a respeito do 

povo; afirma que as pessoas não haviam dormido durante a noite, apesar de suas injúrias (ou 

seja, é legítimo pensar que não combatentes também eram atacados), e que elas passaram 

horas erguendo barricadas dentro das casas, na tentativa de se protegerem (2008: 126). A 

representação n'O Conto do Graal remete a tal realidade apavorante para a população. 

Justamente por conta de a narração do romance ser uma parte da visão do autor, nos é 

apresentada a preocupação com os monastérios e seus muros abertos. São interessantes os 

adjetivos que caracterizam as religiosas, “aterrorizadas” (“terrifiées”), e os monges,  

“perdidos” (“égarés”), pois também denotam o medo que os religiosos sentiam das situações 

de guerra, o que está em consonância com a realidade, visto que concílios foram feitos a 

partir do século X visando conter a violência da cavalaria enquanto ordem, tais como as 

assembleias de paz atualmente chamadas de Paz de Deus e a Trégua de Deus
315  

(seus 
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 Se um cavaleiro, não um clérigo, houvesse escrito O Conto do Graal, teria ele descrito a penúria da cidade do 

mesmo modo? As preocupações em retratar duas abadias e mesmo o desgaste físico de homens d'armas haveria 

sido o mesmo? Essas perguntas parecem-me importantes. 
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 A respeito das intenções de pacificação da cavalaria pela igreja católica (reformatio pacis), ver DUBY, 

Georges. A Sociedade Cavaleiresca. São Paulo: Martins Fontes, 1989, pp. 35-47. Ver também 

BARTHELÉMY, Dominique. A Cavalaria – Da Germâni Antiga à Cavalaria do Século XII. Campinas: 

Editora Unicamp, 2010, pp. 189-196. Há ainda trechos de fontes acerca da Paz de Deus e da Trégua de Deus 
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contemporâneos não as chamavam assim
316

). Mora aí uma ambiguidade da parte de Chrétien 

de Troyes e também a riqueza de sua representação literária. Ao mesmo tempo em que 

apresenta uma cavalaria que pode se redimir e crescer (crescer dentro da moral cristã 

inclusive), também apresenta a truculência de uma ordem cavaleiresca bastante cruenta e que 

assolava até recintos sagrados – por isso a lembrança de monastérios atacados opera também 

como uma admoestação à cavalaria que não se deixava regrar pelas medidas de pacificação 

impostas pela  igreja  católica. 

Finalmente, a escassez de alimentos em decorrência do cerco revela parte da dieta de 

cidades do norte da França no século XII: pão de trigo, biscoitos, massas, vinho, cidra e 

cerveja. Além disso, há uma menção ao dinheiro, o que, por si só, já indica a importância  

deste elemento para as trocas, afinal, o simples ato de falar sobre determinada coisa indica 

que aquele que fala não é indiferente a ela, indica que há uma posição assumida. Certamente, 

a citação do dinheiro (“denário”; “denier”) tem relação com o renascimento do comércio por 

meio das feiras de trocas que se davam em cidades na Champagne e na região de Flandres; 

regiões onde Chrétien de Troyes passou sua vida. 

Depois de representar o ambiente, a narração prossegue com Perceval apeando seu 

cavalo e subindo escadas à frente dos homens d'armas que o escoltavam. Nessas escadas, o 

cavaleiro encontra descendo uma moça e dois senhores com cabelos brancos. Nesse encontro 

da moça com o herói – encontro este carregado de simbologia pela disposição espacial – a 

mulher vem do alto, reforçando a noção de elevação da condição da mulher na literatura 

cortesã
317

, enquanto que o cavaleiro que irá servi-la a encontra a partir de um ponto de vista 

em que ele se coloca mais abaixo. A voz narrativa de Chrétien emprega uma importante – e 

longa; do verso 1092 ao 1111 –  descrição da moça: 

 

“La jeune fille s'avança plus élégante, plus parée et plus vive qu'un 

épervier ou un perroquet. Son manteau et sa tunique étaient de pourpre  

noire étoilée d'or et le drap d'hermine n'en étaient pas pelé! Le manteau  

était ourlé au col d'une zibeline noire et blanche qui n'était ni trop longue 

ni trop large. Et si j'ai jamais parlé un jour de la beauté que Dieu aurait 

mis dans un corps et une visage de femme, il me plaît à nouveau maintenant 

                                                                                                                                                                        
traduzidos ao português  em PEDRERO-SÁNCHEZ, Maria Guadalupe. História da Idade Média – Textos e 

Testemunhas. São Paulo: Editora UNESP, 2008, pp.78-80. 
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 Cf. Nota de rodapé explicativa a respeito do nome dado ao movimento em BARTHELÉMY, Dominique. A 

Cavalaria – Da Germânia Antiga à Cavalaria do Século XII. Campinas: Editora Unicamp, 2010, p. 189. 
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 Segundo Georges Duby houve uma elevação da condição da mulher no século XII. Ver: DUBY, Georges. 

Idade Média, Idade dos Homens – Do Amor e Outros Ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 12. 

Na literatura isso também foi sentido, através do desenvolvimento do romance cortês. 
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de fair une description où il n'y aura aucun mensonge. Ses cheveux étaient 

détachés et ils étaient tels, si possible, que l'on aurrait cru, à les voir,   

qu'ils étaient d'or fin tant ils étaient éclatants et blonds. Elle avait un front 

blanc, haute e lisse, comme s'il avait été modelé à la main, et qu'une main 

d'homme l'eût façonné avec de la pierre, de l'ivoire ou du bois. Les sourcils 

étaient bruns et largement séparés. Dans son visage rieur s'accordaient le 

vermeil sur le blanc comme le sinople sur l'argent. Pour ravir l'esprit et le 

cœur des gens, Dieu avait surpassé en elle toute merveille et jamais plus il 

ne fit sa pareille ni ne l'avait faite auparavant.” (2009: 71-72; grifos 

meus)
318

. 

 
O início da descrição causa estranheza. Uma bela moça é comparada a animais; a um 

gavião europeu e a um papagaio. Contudo, é possível imaginar o uso de animais para aludir à 

beleza de uma mulher devido à realidade de proximidade com a natureza do mundo 

medieval. Inclusive a alusão ao gavião remete a uma proximidade ainda maior no caso da 

nobreza, já que a falcoaria fazia uso deles e era uma prática bem difundida entre a nobreza. 

De fato a descrição do manto de zibelina, remetem à cor dos gaviões. O fato de o manto ser 

de zibelina também demonstra a alta condição social da jovem, pois a pele da zibelina, um 

animal comum da região da atual Rússia (no século XI os domínios do Condado de 

Novgorod eram importantes regiões produtoras de peles), era comercializada nas feiras da 

Europa Ocidental como artigo de luxo através das rotas comerciais do Mar do Norte (cf. 

PREVITÉ-ORTON, 1973: 85-86). 

De acordo com a narração, com relação à aparência da moça, sua a graciosidade 

reside no fato de sua beleza ter origem divina. Esta inferência de Chrétien de Troyes é 

curiosa: a origem e causa do belo nos corpos femininos seria Deus. Ora, isso foge da noção, 

que teve forte presença na Idade Média, que indica a mulher como origem do pecado e do 

mal; como associada do demônio; seja por seu “amor próprio” e “orgulho”, como quis 

Agostinho de Hipona, seja por sua beleza e sensualidade que tentavam os homens aos 

pecados da carne, como afirmou Beda o Venerável (no século VIII) e padres católicos, como 

Étienne de Fougères (no século XII) (DUBY, 2013: 256-303). 

No que tange à aparência da donzela propriamente, é curioso que o narrador use as 

palavras “pálida” (pâle) e “abatida” (blafarde) ao se referir à jovem em estado lamentável de 

quando ele chega ao castelo e não use nenhuma palavra referente à palidez para demonstrar a 

brancura de Brancaflor, mas que a descreva com um diferencial; ela é branca, sim, mas o 

toque de vida (e de diferenciação) se dá pelo tom avermelhado em suas bochechas. Isso é 

revelador. No momento da primeira aparição da donzela que é objeto de amor do 
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personagem principal, ela, que tem sua beleza descrita em detalhes, num momento no qual, 

costumeiramente, a donzela é apresentada de modo idealizado nas novelas de cavalaria, o 

que marca sua beleza física é seu rosto enrubescido. Como nos textos medievais as 

descrições físicas de homens e mulheres eram estereotipadas (DUBY, 1999: 60), é revelado 

aqui um ideal de beleza feminina da época. 

O outro ponto da beleza de Brancaflor são seus cabelos; tão brilhantes e loiros que 

pareciam ouro fino. Ora, na Idade Média a percepção das cores com o uso de superlativos  

para descrevê-las em textos era muito comum. A literatura em geral dá exemplo disto. 

Quanto à obra Erec e Enide, de Chrétien de Troyes, Umberto Eco recorta uma parte da 

descrição de um manto e uma túnica coloridíssimos – em que Chrétien usa superlativos 

como “rubi flamejante”
319

. Outras obras de Chrétien como Lancelot também tratam das 

cores; Lancelot usa armaduras coloridas em uma parte de sua estória. O mesmo se passa com 

a alva Brancaflor em Perceval. Pode-se ter noção da percepção cromática medieval e de seu 

gosto estético a partir da maneira como Brancaflor, suas roupas e seu castelo são 

representados. Como sugere Duby em seu livro As Damas do Século XII: “Na vida bem-

ordenada, os cabelos das donzelas podiam livremente flutuar ao vento. Mas as damas 

deveriam velar para que nada dos seus fosse avistado” (2013: 158). Seus cabelos à mostra 

representam, assim, a possibilidade amorosa, pois a mulher estava disponível às investidas 

masculinas. A donzela deveria ser conquistada, seduzida. A figura da mulher entra, assim, no 

jogo do fino amor cortês. 

A narrativa prossegue. A donzela toma o cavaleiro pela mão e o leva até uma sala 

para comerem. Eles comem num leito acolchoado de seda, o que indica o costume de fazer 

refeições reclinando-se. Então seis cavaleiros entram no recinto e se juntam a eles, em total 

silêncio. O protagonista do romance também não diz palavra alguma, pois se lembra da 

recomendação de cuidar do falar que Gonermant de Goort lhe havia feito num episódio 

anterior do  livro.  Antes  de comerem,  os  seis  cavaleiros conversam  entre si,  comentando 

a respeito do silêncio de Perceval e a respeito de como o herói e a donzela era belos  e 

formariam um também belo casal
320

. Percebendo que o silêncio de seu convidado se 

prolongaria, Brancaflor inicia a conversa, perguntando de onde ele vem, ao que ele responde 
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 Sobre a questão cromática e os superlativos, não apenas em Chrétien de Troyes, ver: ECO, Umberto. Arte e 

Beleza na Estética Medieval. Rio de Janeiro: Record, 2010, pp. 90-91. 
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 Um dos cavaleiros é bem explícito e sua fala opera como se fosse uma voz narrativa que prevê o futuro: “Lui 

est si beau et elle est si belle que jamais chevalier et jeune fille ne s'accordèrent si bien et de l'un comme de l'autre 

il semble que Dieu les ait fait l'un et l'autre pour les mettre ensemble” (TROYES, Chrétien de. Perceval ou le 

Conte du Graal. Paris: Larousse, 2010, p. 72). 
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que viera do castelo de Gornemant, a quem ele chama de “gentilhomme” 

(“cavalheiro”; “homem probo”). A fala de resposta da moça revela um pouco da 

religiosidade em fins do século XII: 

 

“[...] Vous ne pourriez dire chose plus vraie, c'est un gentilhomme, par 
saint Richier, j'ose bien l'affirmer. Et sachez que je suis sa nièce, mais il y a 
longtemps que je ne l'ai pas vu. Certainement, depuis que vous avez quitté 
votre demeure, vous n'avez pas connaître un homme de plus de valeur à 
mon avis. Il vous a réservé un accueil sourient et plaisant car il sait bien le 
faire comme un homme de bien et de grand cœur, puissant, aisé et riche. /  
Mais ici, il n'y a que six miches de pain qu'un de mês oncles, qui est prieur, 
un homme très saint et religieux m'a envoyées pour souper ce soir avec un 
petit tonneau de vin cuit. Il n'y a plus de nourriture ici, sauf un chevreuil 

qu'un de mês hommes a tué d'une flèche ce matin.” (TROYES, 2010: 73).
321

 

 
Antes de mais nada, é interessante o ato da condução de Perceval por Brancaflor. Ela, 

vinda de cima, o leva pela mão, isto é, o conduz ao local de refeição, um leito. Mais do que a 

condução espacial, ela também o conduz através da fala, afinal é ela quem toma a primeira 

palavra
322

. A fala da donzela, em parte aqui apresentada, revela relações de parentesco, mas 

pode soar como uma crítica social. Por que ela, sendo sobrinha de Gornemant de Goort não 

recebe ajuda do tio contra o cerco que sofre? Seria porque ela não o vê há anos? Em todo 

caso seria possível mandar cartas ou emissários. A única ajuda que ela recebe de um parente 

vem justamente de um religioso, um pior, outro tio, que lhe enviara um pouco de pão e 

vinho. Ainda com relação à religiosidade, há uma menção a um santo católico; Ricário, que 

vai além  da  simples  rima  (Richier/affirmer).  Uma  possível  razão  para  tal  referência 

nessa passagem é o fato de Brancaflor estar em penúria, já que São Ricário, após sua 

conversão ao cristianismo, se alimentou apenas de pão de cevada e de água, o que, segundo o 

registro hagiográfico, frequentemente ele misturava com suas lágrimas. Além disso, São 

Ricário viveu os últimos vinte anos de sua vida como ermitão, na floresta de Crécy, no norte 

da França
323

. 
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 Em português: TROYES, Chrétien de. Perceval ou O Romance do Graal. São Paulo: Martins Fontes, 2002, pp. 

49-50. 
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 É interessante mencionar aqui que na versão germânica do conto, escrita por Wolfram von Eschenbach após a 

morte de Chrétien de Troyes, intitulada Parzival, a donzela chama-se Condwiramurs. Seu nome é uma  corruptela, 

em alemão, do francês “conduire [aux] amours”, isto é, “conduzir [aos] amores”. 
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 Cf. BUTLER, Alban. The Lives of the Fathers, Martyrs and Other Principal Saints, vol.4. Dublin: James 

Duffy, 1866, pp. 262-263. – Disponível

 em 

https://books.google.com.br/books?id=FFw3AAAAMAAJ&pg=PA262&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

(acessado em 14/5/2016). Ver também o que é dito a respeito de São Ricário por Hariulfe (1060-1143) nos 

capítulos VI e VII de seu livro intitulado Chronique de l'Abbaye de Saint-Riquier (Chronicon Centulense), 

disponível integralmente on-line em:

 http://remacle.org/bloodwolf/historiens/hariulf/chronique1.htm#VII (acessado em 14/5/2016). Existe 

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/hariulf/chronique1.htm#VII
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A referência é clara: sofrimento, penúria e penitência; tal como acontece com Brancaflor e 

com as pessoas em seu castelo; da mesma forma que Ricário, isolado nas matas de Crécy, 

Brancaflor e os últimos em seu castelo também estavam isolados numa floresta. 

Após alimentarem-se, todos se separam. Os homens d'armas que haviam velado na 

noite anterior foram dormir e os que dormiram vigiaram o castelo. Perceval dorme em seu 

aposento e a donzela vela em seu quarto, imersa em seus pensamentos. Eis a passagem que 

segue: 

 

“Lui dort tranquillement et elle est plongée dans ses pensées, car  elle ne 
peut se défendre contre la bataille qui lui est livrée. Elle se tourne et s'agite 

sans arrêt, rue et remue beaucoup. Elle a mis sur sa chemise un court 
manteau de soie rouge, elle décide de courir le risque comme une femme 
hardie et courageuse, mais ce n'est pas pour des futilités. Elle décide 
qu'elle ira auprès de son hôte et lui dira une partie de son affaire. Elle a 
alors quitté son lit et est sortie de sa chambre, elle a tellement peur qu'elle 
tremble de tous ses membres et se couvre de sueur. C'est en pleur qu'elle est 
sortie de sa chambre et vient près du lit où lui dort. Elle pleure et soupire 
beaucoup, elle se penche et s'agenouille, et pleure tant qu'elle lui mouille 
de ses larmes tout le visage et n'a pas l'audace d'aller plus loin. Elle a tant 
pleuré qu'il se réveille, il s'étonne et est tout surpris de sentir son visage 
mouillé. Il la voit agenouillé devant son lit: elle le tenait étroitement 

embrassé par le cou. Il se conduisit avec beaucoup de délicatesse et la prit 
à son tour dans ses bras. Il l'attire sur-le-champ vers lui et lui demande ce 
qu'elle veut.” (TROYES, 2010: 74)

324
. 

 
Então a donzela conta seus problemas. Ela explica que ela precisa de defesa contra Clamadeu 

das Ilhas e seu senescal, Aguingueron, que raptaram duzentos e cinquenta guerreiros de seu 

castelo e muitos outros morreram para protegê-la, pois haveria uma batalha no dia seguinte. 

Ela revela a Perceval que a situação é tão grave que apenas uma intervenção divina poderia 

salvar a cidade. Por fim, Brancaflor diz que Clamadeu nunca iria se apoderar dela, pois ela 

guardava consigo, num cofre em seu quarto, uma adaga e se mataria antes que ele pudesse 

tocá-la. Depois da fala de Brancaflor, a voz narrativa explica o real motivo da visita da 

donzela ao herói: “Voilà l'occasion où pourra s'illustrer le chevallier s'il l'ose. Car ce n'est pas 

pour autre chose qu'elle est venue pleurer sur lui, quoi qu'elle lui laisse entendre, sinon pour  

lui mettre dans le cœur la volonté de se battre, s'il l'ose, pour les défendre, sa terre et 

                                                                                                                                                                        
ainda a possibilidade de que a menção a São Ricário também seja uma evocação ao fato de Perceval ser galês 

(como ele mesmo revela mais adiante na obra de Chrétien de Troyes) e os monges que converteram Ricário 

também serem galeses. 

 

 
324

 Na versão sem português: TROYES, Chrétien de. Perceval ou O Romance do Graal. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002, p. 50. 
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elle.” (TROYES, 2010: 75)
325

. O cavaleiro então tranquiliza a moça e lhe demanda que 

durma com ele, no mesmo leito – e ela o atende. Eles passam a noite juntos e Chrétien de 

Troyes, em sua narração, diz que até a alba eles ficaram juntos, boca a boca, nos braços um 

do outro. 

Analisando a passagem, é possível perceber alguns detalhes a respeito do 

comportamento e da prática social do período em que o texto foi escrito. Primeiramente é 

notável o medo de Brancaflor ao se dirigir até Perceval. Seria isso uma representação de 

Chrétien de Troyes que remeteria (propositadamente ou não) à introjeção dos modelos de 

configuração social – e consequentemente tudo o que ele determina como aceitável e não 

aceitável –, transformada em automação que impõe um autocontrole? Creio que sim. A 

própria cena, apresentando Brancaflor em desespero confirma essa hipótese: o choro e 

a tremedeira são o limite do autocontrole, representam o limite da estabilidade do superego, 

como diria Norbert Elias
326

. O cálculo que a donzela faz com relação ao futuro – um traço de 

princípio do processo civilizacional (cf. ELIAS, 2014: 198)– causa-lhe desespero e põe a 

termo sua capacidade de controlar-se. Está aí uma pista do funcionamento emocional típico 

da Idade Média, diferente da maneira como hoje nós, ocidentais, sentimos nossas emoções. 

Havia maior instabilidade e maior intensidade em cada emoção: se a emoção era boa, era 

saboreada sem ressalvas; se era ruim, era sentida com toda a dor possível, chegando a mais 

profunda desolação (cf. ELIAS, 2014: 200); as pessoas oscilavam seu humor de forma 

brusca, consequentemente. É justamente esse um dos motivos pelo qual Brancaflor pensa em 

cometer suicídio frente à iminência da derrota e da violência física (uma constante na vida 

medieval). O outro motivo é uma referência às práticas guerreiras da sociedade medieval e é 

muito mais pragmático. Como ela é uma donzela, pressupõe-se que seja virgem. Como já foi 

mencionado acima, a truculência dos cavaleiros podia ser enorme e causava medo. Aqui, a 

representação da ameaça de suicídio revela um temor pelo próprio corpo; Brancaflor teme 

ser estuprada pelo inimigo. 

Outra questão importante na maneira como o autor d'O Conto do Graal retratou 

Brancaflor é como ela é motivada a ir até o quarto de Perceval e como ela se comporta diante 

dele. Existe um resquício de culpabilização da mulher, apesar da promoção feminina do  

século XII: ela o procura para que ele vá à guerra; ela o lança a um desafio que pode ser 
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 Na versão traduzida ao português: TROYES, Chrétien de. Perceval ou O Romance do Graal. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002, p. 51. 
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 A respeito da estabilidade do superego e do autocontrole que introjeta, naturaliza e automatiza padrões 

(configurações) sociais no pensamento de Norbert Elias cf. ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador, vol. 2: 

Formação do Estado e Civilização. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, pp. 198-201. 
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mortal. Isso reforça a misógina e milenar ideia de representar a mulher como origem 

dos problemas. Que não seja esquecido o mito do Éden (esse mito que era tão importante 

para a sociedade medieval) em que Eva causa a danação da humanidade – ou mesmo mitos 

pagãos como o da caixa de Pandora, em que Pandora, abrindo a dita caixa, deixa escapar 

todos os males do mundo. Ademais, quando procura o herói, Brancaflor é quem decide, para 

proveito próprio, é certo, mas é ela quem, segundo o narrador, se porta como uma mulher 

ousada e corajosa. Esta informação é importante, pois destoa significativamente da versão 

galesa do conto, como será apresentado adiante. Por fim, o narrador afirma que esta era a 

chance de Perceval se fazer valer enquanto cavaleiro. Através de proezas que fizesse na 

batalha que consentiu em participar, ele poderia provar seu valor para Brancaflor, agora sua 

amiga. Este seria o preço do jogo amoroso entre os dois. 

Passo agora para a análise comparativa dos mesmos episódios aqui apresentados, mas 

de acordo com o conto galês Peredur ab Evrawc. Quando Peredur encontra a floresta 

fechada e sem estradas onde se situa o castelo, ele havia acabado de sair de um combate 

contra outro cavaleiro e lhe havia enviado à corte do rei Artur. Quando ele avista o castelo, 

dirige-se até ele. Ele vê o castelo cheio de ervas daninhas por fora e bate na porta para que 

lhe deixassem entrar e então aparece um jovem de cabelos castanho avermelhados. Ao invés 

de travar um discurso como a pálida jovem no conto de Perceval, aqui, o jovem pergunta ao 

herói o que deveria fazer; deixá-lo entrar ou avisar de sua chegada a alguém em posição de 

controle. Peredur escolhe a segunda opção e diz que, caso fosse bem-vindo, ele entraria. 

Logo em seguida o jovem volta para abrir-lhe a porta. Quando Peredur entra não há descrição 

da cidade e a sequência avança direto para quando ele adentra um salão principal. Reproduzo 

aqui, em tradução para o inglês moderno realizada por Charlotte E. Guest, a passagem que 

continua a narrativa a partir desse ponto, indo até o momento em que a refeição é concluída e 

Peredur retira-se para dormir: 

 

“And when he [Peredur] went into the hall, he beheld eighteen youths, lean 

and redhead, of the same height, and of the same aspect, and of the same 

dress, and of the same age as the one who had opened the gate for him. And 

they were well skilled in courtesy and in service. And they dissarayed him. 

Then they sat down to discourse. Thereupon, behold five maidens came 

from the chamber into the hall. And Peredur was certain that he had never 

seen another of so fair an aspect as the chief of the maidens. And she had 

an old garment of satin upon her, which had once been handsome, but was 

then so tattered, that her skin could be seen through it. And whither was her  

skin than the bloom of crystal, and her hair and her two eyebrows were 

blacker than jet, and on her cheeks were two red spots, redder then 

whatever is reddest. And the maiden welcomed Peredur, and put her arms 
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about his  neck, and made him sit down beside her. Not long after this he 

saw two nuns enter,  and  a flask  full  of wine  was  borne  by  one, and six 

loaves  of white bread by the other. “Lady”, said they, “Heaven is witness 

that there is not  só much of food and liquor as this left in yonder Convent 

this night.” Then they went to meat, and Peredur observed that the maiden 

wished to give more of the food and of the liquor to him than to any of the 

others. “My sister,” said Peredur, “I will share out the food and the 

liquor.” “Not so, my soul,” said she. “By my faith but I will”. So Peredur 

took the bread, and he gave an equal potion of it to each alike, as well as a 

cup full of th liquor.  And when it was time for them to sleep, a chamber was 

prepared for Peredur, and he went to rest.” (MABINOGION, 1997: 132-

133)
327

. 

 
A presença de um rapaz no momento em que Peredur chega  ao castelo  outorga um 

tom mais guerreiro ao conto, em oposição à alteração feita por Chrétien, que apresenta uma 

moça (a única vez em que uma mulher aparece antes de um homem em todos os castelos 

mencionados em Perceval ou O Conto do Graal) que opera algo como um prelúdio do amor, 

ou melhor, do logradouro onde impera o privado, o amor e a amizade de Brancaflor. O fato 

de não ser mencionado nenhum homem religioso também reforça o tom guerreiro. As 

mulheres são cortesãs ou religiosas e os homens são todos guerreiros. Com relação ao fato de 

não haver descrição da cidade, que vive um cerco, mas haver alguma descrição sobre as 

pessoas envolvidas nas cenas e sobre seus atos, percebem-se duas coisas. 

A primeira é que a descrição do episódio é muito mais truncada do que na versão do 

romance francês; o uso repetitivo da conjunção aditiva “e” (“and”, na tradução ao inglês) o 

atesta. A narração é mais simples, menos desenvolvida e avança com pressa e assim dispensa 

comentários acerca das construções, de seus estragos e das ruas vazias. É de fato um tom um 

pouco mais pálido de representação da realidade (isto é, do verossímil) do que aquele que se 

encontra ao se ler qualquer romance de cavalaria do fim do século XII ou do século XIII. 

Mas é um tom que, para todos os efeitos, possui algum grau de realismo, afinal, o interesse 
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 Em tradução livre: “E quando ele foi até o salão, ele avistou dezoito jovens, magros e ruivos, da mesma  altura, 

e do mesmo aspecto, e com o mesmo vestir e com a mesma idade daquela que lhe havia aberto os portões. E eles 

eram bem qualificados em cortesia e em serviço. Eles o desbarataram e depois se sentaram para conversar. Então 

cinco donzelas vieram do aposento para o salão. E Peredur teve certeza de que ele nunca havia visto outra de 

aspecto tão aprazível como a principal das donzelas. E ela tinha um velho manto de cetim sobre si, que  outrora 

havia sid o bonito, mas que então estava tão esfarrapado que sua pele podia ser vista através dele. E mais branca 

era sua pele do que a flor do cristal, e seu cabelo e suas duas sobrancelhas eram mais negros do que tinta, e em 

suas bochechas havia duas manchas vermelhas do que o que quer que seja mais vermelho. E a donzela saudou 

Peredur, e pôs seus braços a redor do pescoço dele, e fê-lo sentar-se ao lado dela. Pouco tempo depois, ele viu 

duas freiras entrando e um frasco cheio de vinho era trazido por uma e seis pães pela outra. “Lady”, disseram, “o 

Céu é testemunha de que não há muito de alimento e de bebida como esse sobrando naquele convento esta noite. 

Em seguida elas foram comer e Peredur observou que a donzela quis lhe dar mais do alimento e da bebida do que 

para qualquer um dos outros. “Minha irmã”, disse Peredur, “eu vou compartilhar a comida e a bebida”. “Não é 

bem assim, alma minha”, disse ela. “Por minha fé, eu vou”. Então Peredur pegou o pão e deu uma porção igual 

dele para cada um igualmente, bem como um copo cheio de bebida. “E quando foi hora de dormir, um cômodo foi 

preparado para Peredur e ele foi descansar.”. 
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pelos gestos  de  apear  o  cavalo  do  herói,  de  sentarem-se,  entre  homens,  para  

conversar, e, finalmente, a descrição mais prolongada da aparência da donzela que aparece 

diante do herói indicam a preocupação do autor em representar as coisas de uma maneira que 

seja costumeira e que não causasse estranhamento ao leitor (medieval). No caso da descrição 

do vestido envelhecido, há um grau de realismo um pouco maior, pois demonstra a passagem 

do tempo através do desgaste do tecido e pressupõe o que deveria ter sido o aspecto do 

vestido outrora. Ademais há um toque excepcional de realismo para um texto com a narrativa 

tão acelerada; a menção à pele da donzela que pode ser vista através do cetim de sua 

vestimenta. Esses pequenos detalhes, mesmo que menos desenvolvidos no que tange ao 

realismo, se  comparados com o conto francês de Chrétien, conferem plenitude à vida das 

personagens. O uso do idioma galês, na versão original, soma-se a tais detalhes e também 

confere força concreta ao conto e às representações. O que Erich Auerbach afirma em 

Mimesis a respeito dos poetas de canções de gesta que escreviam em língua vulgar também 

vale para o tipo de representação encontrada em Peredur ab Evrawc, mesmo que com 

algumas ressalvas acerca do grau de palidez (ou intensidade de realismo) das representações: 

 

“Se a vida, tangível nas suas obras é, também, estreitamente limitada e sem 

multiplicidade, ainda assim é uma vida plena, humanamente movimentada 

e vigorosa, uma liberação do estilo pálido e intangível da lenda da tardia 

Antiguidade. Os poetas da língua vulgar também souberam valorizar o 

discurso direto como tom e como gesto.” (2011: 102). 

 

Certamente essa plenitude limita-se a quem a voz narrativa descreve mais e àqueles 

que falam em discurso direto. No caso dos dezoito jovens que Peredur encontra no salão, não 

há sequer diferenciação entre eles: são todos ruivos, magros, da mesma estatura e até de 

aparência similar à do jovem que recebe o protagonista quando este chega ao castelo. Essa 

indiferenciação daqueles que não são tidos como “principais” é tipicamente medieval. Fora 

da literatura é possível notar o mesmo padrão em representações imagéticas. Por exemplo, na 

tapeçaria de Bayeux, onde os nobres importantes têm seus nomes escritos e são representados 

em tamanho maior do que os guerreiros que não são tidos como principais – portanto são 

representados com destaque e com sinais de diferenciação, enquanto que os “pequenos” são 

de menor hierarquia e não têm diferenciação, tal como acontece no conto de Peredur. 

O segundo aspecto que pode ser percebido é o caráter mais masculino e um pouco 

mais secular. Diferindo do conto francês, afora o convento de onde vem o pão e o vinho dos 

quais se alimentam Peredur e a donzela, não há menção a igrejas ou ao estado de espírito 

abatido  das  pessoas  naquele  castelo.  Enquanto  que  em  Perceval,  Chrétien  fala  sobre 
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os monges e monjas e sobre como os monastérios estavam mal guarnecidos, o autor anônimo 

galês apenas menciona o convento. As menções religiosas são as utilizadas em forças de 

expressão; “os Céus estão de prova” (“Heaven is witness”) e “por minha fé” (“by my faith”). 

Essas expressões não têm grande significado; diferentemente de “por São Ricário”, 

mencionado por Brancaflor e que se encaixa perfeitamente em sua fala e contexto; uma vez 

que elas são recorrentes ao longo de todo o conto de Peredur. Até mesmo na maneira como a 

donzela é retratada em Peredur tem um tom mais sensual num primeiro momento do que a 

Brancaflor de Perceval. Ao passo que o Brancaflor guia o herói pela mão (e essa é a primeira 

vez que eles se tocam), a donzela do conto do País de Gales passa seus braços pelo pescoço 

de Peredur, algo que provavelmente não caberia, de maneira explícita, num romance com 

considerável tom cristão como O Conto do Graal. Se Chrétien fosse apresentar esse gesto em 

algum romance, seria em algum que fosse parecido com o de Lancelote ou O Cavaleiro da 

Carreta, com seu tom mais sensual e com maior enfoque no amor cortês. 

Tudo isso certamente possui uma ligação com o propósito de leitura e de execução da 

leitura da obra. Salta aos olhos que em Peredur toda a narrativa, desde o cavaleiro andando 

na floresta até o momento em que ele e a donzela se retiram da mesa e vão dormir, seja 

contado em apenas um parágrafo, enquanto que no caso do romance francês a mesma 

sequência de eventos seja narrada em treze (do verso 1037 ao 1177)! Ao passo que a 

descrição longa de Brancaflor e de seu castelo visava alongar e deixar mais interessante a 

performance de quem iria recitar (pois o livro foi escrito para um ambiente de corte), o conto 

galês é sucinto em virtude de sua origem estar nos contos orais. Aquilo que é recitado de 

geração em geração e que, em dado momento, é apenas transcrito, sem uma forte intenção de 

adaptar a narrativa para um ambiente cortesão
328 

e sem a forte intenção de agregar elementos 

cristãos e/ou a moral do cristianismo não necessitava de um rigor tão grande no que tange 

aos detalhes descritos. 

Quanto à representação da imagem da donzela, observa-se um padrão estético similar 

ao encontrado na versão francesa. Fica claro que aqui, como na versão francesa, o uso do 

superlativo para intensificar (ou vivificar) as cores também é uma constante, uma vez que o 

autor fala em cabelos “mais pretos do que a tinta” (“blacker than jet”) e em bochechas “mais 

avermelhadas do que o que há de mais vermelho” (“redder than whatever is reddest”). A 

diferença física entre as duas moças descritas fica a cargo da cor do cabelo: no romance 
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 Na introdução de seu romance, Chrétien de Troyes afirma que o escreveu por patronagem de Filipe de 

Flandres. Cf. TROYES, Chrétien de. Perceval ou le Conte du Graal. Paris: Larousse, 2010, p. 26. 
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francês Brancaflor é loira, enquanto que no conto galês os cabelos da amada são pretos. A 

semelhança mais marcante entre as duas donzelas está na brancura da pele. É possível que a 

pele muito branca fosse um ideal de beleza na Idade Média, visto que Wace
329

, baseado na 

Geste des ducs, de Orderic, apresenta um episódio amoroso entre Robert o Diabo e uma 

burguesa chamada Arlette. Na descrição que faz de Arlette, Wace a pinta como uma moça 

recatada, cortês, virtuosa e bela. “Três adjetivos resumem, enfim, os encantos de Arlette: era 

“bela”, era “branca” e era “robusta”.” (DUBY, 2013: 189). A brancura das damas se repete  

em inúmeras ocasiões da literatura medieval
330 

e parece ser o caso em ambos os contos aqui 

analisados. 

Ainda em relação aos cabelos das donzelas é possível inferir que ambas obedecem à 

mesma lógica pictórica geral que norteia a Idade Média, mas de formas um pouco diferentes. 

Trata-se da aproximação de tintas vivazes (cf. ECO, 2010: 89) e cores sólidas. Brancaflor é 

branca e tem cabelos loiros (isto é, outra cor clara), o que a torna clara como um todo, em 

oposição ao cenário sombrio no qual ela encontra-se, conforme pintado por Chrétien de 

Troyes. Enquanto isso, a donzela do conto galês tem o rosto e o corpo branco realçado pelos 

cabelos negros; o realce das cores está presente na própria descrição da personagem. 

O conto prossegue então de uma maneira um tanto diferente do conto francês. Os 

jovens que fizeram a refeição com Peredur e a donzela aconselham-na a pedir ajuda para o 

protagonista da estória, mesmo que isso signifique entregar-se a ele. ““Behold, sister”, said  

the youths to the fairest and most exalted of the maidens, “we have counsel for thee.” 

[…] “Go to the youth that is in the upper chamber, and offer to become his wife, or the lady 

of his love, if it seem well to him.”” (MABINOGION, 1997: 133; grifos meus)
331

. Então a 

moça protesta, alegando que ela nunca havia sido a amada de cavaleiro algum e, portanto, ela 

não poderia fazer o que lhe dizem. A narrativa continua com a resposta dos cavaleiros que é 

pragmática 
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 Wace (1100-1174?): poeta normando do século XII que nasceu cerca de uma geração antes de Chrétien de 

Troyes e que pode tê-lo influenciado no âmbito literário. Sobre essa influência ver menção em: 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/chretien-de-troyes/1-la-rencontre-du-monde-antique-et-du-monde- 

chretien/ (acessado em 30/5/2016). 
330

 
 
Por  exemplo,  na cantiga  Vi eu  donas em  celado, de Pero Velho  de Taveiroos e Paai Soarez,  do início   do 

século XIII, duas lindas irmãs gêmeas são descritas como as melhores do mundo e como brancas. A brancura 

(ou branquitude) como ideal de beleza se reforça na literatura medieval em diferentes lugares; Galícia, Portugal, 

França, País de Gales, etc. Para a cantiga mencionada

 ver: http://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcant=113&tr=4&pv=sim (acessado em 30/5/2016). 
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 Em tradução livre: ““Espere, irmã”, disseram os jovens para a melhor e mais exaltada das donzelas, “nós temos 

conselho para ti” […] “Ide até ao jovem que está no cômodo de cima, e ofereça-lhe para que te tornes sua esposa 

ou a senhora de seu amor, se isso parecer bem a ele.” 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/chretien-de-troyes/1-la-rencontre-du-monde-antique-et-du-monde-chretien/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/chretien-de-troyes/1-la-rencontre-du-monde-antique-et-du-monde-chretien/
http://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcant=113&amp;tr=4&amp;pv=sim
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“By our confession to Heaven, unless thou attest thus, we will have thee here 

to thy enemies, to do as they will with thee.” And through fear of this, the 

maiden went forth; and shedding tears, she proceeded to the chamber. And 

with the noise of the door opening, Peredur awoke; and the maiden was 

weeping and lamenting.” (MABINOGION, 1997: 133)
332

. 

 
Então o cavaleiro pergunta à moça o motivo de ela estar chorando. Basicamente, ela afirma 

que seu pai possuía o condado em que ela morava e que aquele era o melhor condado no  

reino. Então, o filho de outro conde pediu a seu pai a mão dela em casamento, ao que ela 

recusou e, assim, o pai também impediu o casamento. Ela lhe diz que seu pai estava agora 

morto e que era ela quem comandava aquele condado, pois era filha única. Como o conde 

ainda desejava casar-se com ela, e ela negava-lhe o desejo, eles entraram em guerra e, 

consequentemente, sua cidade estava sofrendo um cerco e as provisões estavam praticamente 

exauridas, mas ela diz ao cavaleiro que as freiras estavam alimentando-lhes porque elas 

podiam transitar livremente pelo campo. Por fim, a donzela conta que no dia seguinte o 

conde inimigo e suas forças atacariam e que, se ela caísse perante suas hostes, seu destino 

seria ser entregue aos cuidadores dos cavalos do inimigo. E então ela continua, pedindo ao 

herói que a salve e, em troca, ela se lhe oferece. Diferentemente da versão francesa, Peredur 

é mais ingênuo do que Perceval e, chamando a donzela de irmã, diz que não partirá, mas 

antes irá protegê-la. Em seguida ele diz que ela pode voltar para seu quarto e dormir. 

Primeiramente, é possível notar nessa passagem do conto que há grande diferença  

entre o impulso motivador da donzela de Peredur em comparação com a donzela de 

Perceval. A do conto francês é representada como mais autônoma em sua escolha de pedir 

ajuda a seu hóspede. É a própria Brancaflor quem pensa e avalia sua situação de seu castelo 

e, num ato final de desespero, dirige-se até o cavaleiro, mas, de acordo com a narrativa, ainda 

com um pouco de pudor e de receio – já que não encosta no rapaz, ainda que chore por cima 

de seu rosto enquanto ele dorme. Em contrapartida, no conto galês, a donzela é persuadida 

por homens de seu castelo. As questões de guerra são decididas entre os homens e a mulher 

nobre tem função apenas estratégica. Ela serve para que consigam a ajuda do cavaleiro. Os 

sentimentos da moça, que de acordo com a narrativa parece ser virgem, não são levados em 

consideração. Mesmo com seu protesto contra a sugestão de seus homens, ela entrega-se ao 

hóspede. Certamente, há na donzela morena de Peredur ab Evrawc semelhanças com 

Brancaflor e que também a impele a buscar a ajuda de Peredur: ela teme ser estuprada – e 

                                                      
332

 Em tradução livre: ““Pelos Céus, a não ser que tu assim o faças, nós te teremos aqui para teus inimigos que 

façam o que quiserem contigo.” E por medo disso, a donzela seguiu adiante; e derramando lágrimas, ela  procedeu 

até o cômodo. E com o barulho da porta se abrindo, Peredur acordou, e a donzela estava chorando e lamentando.” 
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isso fica marcado pela menção ao risco que ela corre de ser entregue às vontades dos 

cuidadores dos cavalos de seu inimigo, isto é, homens grosseiros e de baixa estirpe que a 

violentariam. Com exceção do medo de estupro, a relação da donzela com a guerra (com o 

cerco que sofre) parece menos desesperada do que aquela representada por Chrétien em sua 

versão. 

Outra semelhança é o fato de ela ser a condessa de suas terras. Isso parece desviante  

do padrão da nobreza, que garantia o controle das terras ao filho primogênito, contudo, como 

ela é filha única, existe um grau de realismo em tal representação. Sabendo que o conto galês 

foi escrito no século XII, é muito provável que tenha sofrido contaminações de seu tempo. 

No século XII, os casos de mulheres detentoras de grande poder são muitos, sendo o mais 

famoso o de Eleonor d'Aquitânia. Portanto, é verossímil que a donzela do conto seja a 

herdeira do condado, ao invés de o título ser herdado por algum parente masculino, como um 

tio ou primo. Finalmente, a última semelhança entre Brancaflor e a donzela do conto do 

Mabinogion é que, independente do grau de autonomia com o qual são representadas, ambas 

necessitam da figura de um homem para salvá-las das ameaças e assédios de outros homens, 

tanto no que tange às violências físicas quanto à questão política, ou seja, à estabilidade de 

seus domínios senhoriais. Certamente esse protagonismo masculino para as questões 

decisivas reflete o tom masculino medieval, ou, como Georges Duby chamava, a máscula 

Idade Média. Há uma função ideológica nisso, que diz que a mulher não pode governar 

adequadamente uma castelania sozinha; que não é capaz de evitar a guerra. Arrisco dizer que 

subterraneamente há ainda a ideia muito antiga, e já mencionada acima, da mulher como 

agente causador do caos. Há ainda um detalhe na fala da donzela que revela mais uma prática 

(ou ao menos um desejo de um ideal) do século XII. Quando ela explica como seu castelo 

ainda resistia ao cerco, ela menciona que as freiras podem andar livremente nos campos e, 

por isso, elas conseguiam a comida que alimentava a todos, ainda que parcamente. Mas o que 

significa dizer que os campos estavam livres às freiras? Essa é uma referência à Paz de Deus, 

que garantia alguma proteção, caso fosse seguida, aos religiosos, isto é, clérigos e freiras. 

Consequentemente, dizer que os campos estavam livres para as freiras, quer dizer que, uma 

freira não seria ou não deveria ser morta por cavaleiros das hostes inimigas, pois estes 

cavaleiros respeitariam a Paz de Deus. Finalmente, quanto à resposta de Peredur, pode-se 

pensar no que Dominique Bethelémy afirma: 

 

"A literatura quer, no século XII, homens quase unidimensionais, movidos 

por um único valor dominante: na prática feudal, esse valor permanece 

sendo a vingança; no mundo cortês, o amor. Na prática, não é, sobretudo, 
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o príncipe  que  quer  ter  cavaleiros  performáticos?  Para  ser  bela,  a 

ficção empresta essa exigência, sobretudo, às jovens moças que ele lhes 

entrega em recompensa." (2010: 505). 

 

É esse o caso. Peredur ab Evrawc tem ares muito mais guerreiros e feudais. Obviamente em 

Perceval ou O Conto do Graal, também se observa o aspecto da guerra feudal, mas mesclado 

com tons amorosos, corteses. A progressão da literatura é evidente. Peredur é 

unidimensional, apenas movido pelo impulso de provar seu valor guerreiro, o que lhe 

interessa. A recompensa, que é ter a donzela para si é meramente secundária – tanto o é, que 

ele a dispensa  e recomenda que ela volte para o quarto dela, para dormir tranquilamente. Já 

Perceval, além de querer mostrar seu valor cavaleiresco (como a própria voz narrativa 

indica), também tem um primeiro contato com o amor e pede a Brancaflor que durma com 

ele. Poderia ser dito que até o choro de Brancaflor perto do herói, que lhe molha a face, é um 

prelúdio do amor, da intimidade, em oposição à frieza distante do Peredur que acorda, não 

com as lágrimas daquela que será sua amiga, mas com o ranger da porta do aposento onde 

dorme. Peredur está mais ligado a uma tradição guerreira, que valoriza mais as proezas 

cavaleirescas, já Perceval está mais ligado a uma tradição cortesã, que prioriza o fino amor. 

Além disso, às vezes o silêncio narrativo pode falar mais do que as palavras. Por exemplo, o 

silêncio de Chrétien fala mais do que a narrativa simples do conto galês. Isso fica claro 

quando Chrétien silencia quanto à ida  de Brancaflor ao quarto de Perceval durante a noite. 

Decorre disso Chrétien ser superior no que diz respeito à qualidade de seu romance. Ele 

apresenta diferentes possibilidades de interpretações geradas por este "silêncio polifônico", à 

diferença do que o autor de Peredur ab Evrawc faz, quando detalha os motivos de a donzela 

de cabelos negros e que não abre espaço para interpretações senão aquelas explícitas na 

narração. 
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