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“Dois são os meios porque nos instruímos: 

um, quando vemos ações gloriosas, que nos 

despertam o desejo da imitação; outro, 

quando vemos ações indignas, que nos 

excitam o seu aborrecimento. Ambos estes 

meios são eficazes: esta a razão porque os 

teatros, instituídos para a instrução dos 

cidadãos, umas vezes nos representam a um 

herói cheio de virtudes, e outras vezes nos 

representam a um monstro, coberto de 

horrorosos vícios”. 

(Tomás   Antônio Gonzaga)



 

 
  

Resumo 
 
Esta tese analisa um conjunto de discursos de caráter memorial, escritos ao longo do 

século XVII nas monarquias ibéricas, tais como crônicas, panegíricos, sermões e 

composições poéticas, que buscavam compor imagens ideais de governantes e de 

nobreza, a partir da exaltação das ações e virtudes de homens que ocuparam posições de 

destaque dentro da ordem política da época. Dessa forma, compreende-se tais discursos 

como práticas associadas ao exercício do poder e da justiça, que contribuíam para 

estabelecer condutas exemplares relacionadas aos aspectos da vida e morte daqueles que 

presidiam a sociedade. Compreende-se que, enquanto recursos de legitimação de poder, 

ao mesmo tempo que essas obras criavam e reforçavam representações acerca da atuação 

dos nobres e monarcas, eles eram também representantes do modelo político em que 

estavam inseridos. Nesse sentido, para respeitar a lógica das fontes, busca-se apoiar a 

análise dos discursos, chamados memoriais, aos tratados políticos da época, que 

contribuíam para a construção dos referenciais políticos de representação do bom 

governante, delimitando suas interpretações possíveis. A partir dessa perspectiva, 

esperou-se interpretar as relações de poder entre as elites ibéricas, integrando-as a 

determinadas lógicas sobre as quais se fundamentavam a atuação política, como a moral, 

a afetividade e a religião. 

 
 

Palavras-chave: Discurso político. Representação do poder. Justiça. Reis e governantes. 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

 
This thesis analyzes a set of discourses of memorialist character, written throughout the 

seventeenth century in the Iberian monarchies, such as chronicles, panegyrics, sermons, and 

poetic compositions, that sought to compose ideal images of rulers and nobility, by the 

exaltation of the actions and virtues of men who occupied prominent positions within the 

political order of the time. Thus, these discourses are understood as practices associated with 

the exercise of power and justice, which contributed to establishing exemplary conducts 

related to the aspects of life and death of those who presided over society. It is understood 

that, as resources of legitimation of power, these works created and reinforced 

representations about the performance of the nobles and monarchs, at the same time they 

were also representatives of the political model in which they were inserted. In this sense, in 

order to respect the logic of the sources, we seek to support the analysis of these discourses, 

by the political treatises of the time, which contributed to the construction of the system of 

references used to represent the images of a good ruler, delimiting their possible 

interpretations. From this perspective, it was intended to interpret the power relations 

between the Iberian elites, integrating them with certain logics on which the political action 

was based, such as morality, affectivity and religion. 

 

Key-words: Political Discourse. Representation of power. Justice. Kings and rulers. 
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Introdução 
 

Na presente tese, analisamos uma série de discursos, de cunho 

memorialista, difundidos ao longo do século XVII1 nas monarquias ibéricas e 

territórios anexos. Esses discursos buscavam representar imagens ideais de 

nobreza, a partir da exaltação da vida e morte de homens nobres. Tais 

representações eram inspiradas pelo imaginário acerca da sociedade e do poder, 

assim como pelo modelo de organização político-social da época, e eram 

evidenciadas pela afirmação e reconhecimento do caráter exemplar dos 

homenageados em questão, o que contribuía para a conformação da conduta 

política dos grupos sociais que presidiam a sociedade. 

Compreendemos por ideal de nobreza, um conjunto de qualidades 

distintivas atribuídas aos que ocupavam as posições mais altas na ordem social, e 

aos que eram considerados os melhores de cada comunidade. Nesse sentido, 

consideramos nobres todos aqueles que ocupavam cargos de ordem superior a 

serviço da Coroa, exercendo funções relativas ao governo, à administração, ou à 

milícia, o que não se traduzia, necessariamente, na posse formal de um título de 

nobreza. Portanto, esse ideal nobiliário era perseguido tanto pela nobreza de 

linhagem sanguínea, como pela pequena nobreza, ou “nobreza da terra”. 

O interesse principal deste estudo é perceber a influência que esse conjunto 

de discursos, composto por gêneros textuais diversos, exercia na experiência 

política das monarquias ibéricas no século XVII, por meio de suas representações 

da ordenação social e relações entre esferas superiores de poder, concorrendo para 

o ajuste do comportamento social e práxis política de homens ilustres, como 

monarcas, governadores, vice-reis e capitães. 

Sob essa ótica, possivelmente em virtude da interação sincrônica entre 

letrados e ordens religiosas das Cortes Católicas e seus territórios extra-europeus, 

                                                           
1 Assim como Hansen, designamos por “século XVII”, a duração da "política Católica" da 

colonização ibérica, anti-maquiavélica e anti-reformista, cujos limites propostos são o início da 

União Ibérica (1580), e a morte de Dom João V (1750), em conjunto com as transformações 

políticas implementadas pelo Marquês de Pombal. No entanto, gostaríamos de ressaltar que tais 

datas são marcos indicativos, e que a delimitação do recorte temporal ao qual chamamos de século 

XVII é um tanto flexível, podendo ser recuada, e podendo abarcar referências e modelos político-

sociais inseridos em uma longuíssima duração, de origem medieval ou tardo-medieval, e que ainda 

contribuía para a conformação do imaginário político-social das monarquias ibéricas. HANSEN, 

João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, p.169-215, 

2008, nota 1. 
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determinados meios de representação da ordem político-social eram comuns aos 

discursos memoriais que circulavam nas monarquias ibéricas (Portugal e Espanha) 

e em suas conquistas2. 

Assim, acreditamos que as populações dos vários territórios em questão 

partilhavam do mesmo referencial teológico-político, e de modelos retórico-

poéticos semelhantes, os quais fundamentavam as representações da ordem social. 

Em vista disso, consideramos que o entrecruzamento de discursos memoriais 

portugueses e espanhóis possibilita-nos estabelecer determinadas 

correspondências discursivas, que permitem elencar prescrições e valores 

políticos, fundamentados em pressupostos teológico-doutrinários, e transmitidos 

por representações retórico-poéticas3.  

Como aponta o historiador Jean-Frédéric Schaub, a aproximação política, 

cultural e religiosa entre os reinos ibéricos é fato notório. Além da proximidade 

geográfica e histórica, os castelhanos, os aragoneses, os portugueses e os 

navarrinos participaram da experiência da cruzada peninsular contra o Islão, cuja 

duração permitiu que se constituísse uma cultura partilhada. Mesmo Portugal e 

Espanha, a despeito das guerras que travavam entre si, possuíam grande 

semelhança cultural e ideológica, reforçada pela defesa conjunta do catolicismo, 

em oposição ao protestantismo. Entretanto, pode-se compreender que não se 

tratava de uma união cultural completamente efetiva, e que, portanto, a pesquisa 

documental deve ser matizada, exigindo que se considere as particularidades dos 

discursos portugueses e espanhóis4. 

Compreendemos como monarquias ibéricas, tanto a monarquia hispânica 

quanto a monarquia lusitana. Entretanto, em relação à monarquia hispânica, nos 

aproximamos da concepção de monarquia composta, apresentada por J. Elliot. 

Esse tipo de monarquia consistia em uma unidade territorial e administrativa 

constituída por vários reinos, com seus próprios corpos de leis, normas e direitos 

locais, anteriores à formação de tal monarquia. Cada um desses reinos mantinha 

sua capacidade de autogoverno no interior de um complexo monárquico mais 

amplo. Dessa maneira, os reinos permaneciam administrados por seus respectivos 

                                                           
2 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, p. 193.  
3  Ibidem, p. 182. 
4 SCHAUB, Jean-Frédéric, Portugal na Monarquia Hispânica (1580-1640), Lisboa, Livros 

Horizonte, 2001, p. 51, p. 39-40.  
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estatutos, em conjunto com regras e leis maiores promulgadas pela monarquia, 

como é o caso de Portugal na monarquia hispânica e as Ordenações Filipinas5. 

No que diz respeito à monarquia lusitana, nossa abordagem se próxima da 

concepção de monarquia pluricontinental, proposta inicialmente por Nuno 

Gonçalo Monteiro, e cuja formulação conta com a contribuição posterior de João 

Fragoso e Fátima Gouveia. Nesse tipo de monarquia, existia apenas um reino, o 

de Portugal, e várias conquistas extra-européias. No interior da monarquia havia 

um vasto conjunto de leis, regras e estatutos, relativos a conselhos, irmandades e 

demais corporações, que conferiam sentido e coesão aos diversos territórios entre 

si e ao reino, no interior desse amplo complexo monárquico6. 

Na monarquia pluricontinental, os governos das conquistas possuíam 

grande autonomia e capacidade de auto-gestão, por meio das quais os oficiais 

adaptavam pragmaticamente nas localidades, o modelo das instituições reinóis, 

utilizadas como referência para a ordenação político-social. Deste modo, as ações 

cotidianas dos agentes da Coroa nos diversos territórios da monarquia conferiam 

sua coesão político-administrativa, por meio de um permanente diálogo entre as 

regras locais e gerais, que buscava equilibrar os interesses do monarca e os de seus 

vassalos nas conquistas7.  

Essa diferenciação entre monarquia compósita (hispânica) e 

pluricontinental (lusitana) não constitui um exercício taxiológico, mas uma 

ferramenta de análise em relação ao nosso recorte espacial, pois a interpretação 

dos discursos memoriais e suas representações políticas foi feita a partir de um 

corpo documental que abrange obras portuguesas e espanholas.  

Nesse sentido, essa classificação torna-se importante para compreender as 

relações discursivas entre os textos produzidos na monarquia lusitana e na 

monarquia hispânica, assim como em alguns de seus territórios anexos, como 

Milão, no caso espanhol; e Ceuta, Goa, Pernambuco e Bahia, no caso português. 

Em vista disso, mesmo durante o período da União Ibérica, 

compreendemos a coexistência de duas monarquias: a de Espanha e a de Portugal, 

ainda que esta última estivesse sob a supervisão de Madrid, pois os dispositivos 

                                                           
5 FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima Silva. Monarquia pluricontinental e repúblicas: 

algumas reflexões sobre a América lusa nos séculos XVI–XVIII. Tempo, Niterói, 2009, vol.14, 

no.27, p.36-50, p. 38. 
6 Ibidem, p. 41-42. 
7 Ibidem, p. 42. 
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institucionais espanhóis garantiam a autonomia jurisdicional da monarquia 

lusitana, e os representantes das elites portuguesas possuíam oportunidades de 

negociar a confirmação e o acréscimo de seus privilégios e benefícios frente à 

monarquia hispânica8.  

Nessa perspectiva, para a análise das representações retóricas do ideal de 

nobreza, privilegiamos os discursos memoriais difundidos, aproximadamente, 

entre 1610 e 1680. Essa seleção documental se insere no desenvolvimento dos 

discursos durante o período da União Ibérica, passando pela Restauração da 

Independência de Portugal, até a morte do rei Dom João VI.  

Durante o período da união das duas Coroas, selecionamos sete discursos, 

dentre os quais dois foram escritos por portugueses, e os demais por espanhóis. 

Após a Restauração da Independência de Portugal, foram analisados 33 discursos, 

sendo três escritos por espanhóis e o restante por portugueses. No que diz respeito 

aos textos de apoio, como os tratados políticos, teológicos e morais, escolhemos 

11 obras, três delas escritas durante o período da União Ibérica, sendo duas escritas 

por espanhóis e uma por um português. Após a separação das duas Coroas, foram 

estudados oito tratados, dois escritos por espanhóis, e seis por portugueses. 

No período que tange à União Ibérica, selecionamos poucos textos, os 

quais possuem determinadas representações dos valores da nobreza que são 

recorrentes nos discursos relativos a ambas as Coroas, e que ainda se sustentarão 

no período posterior, ou seja,  após as polêmicas em torno da ascenção de Dom 

João IV ao trono Lusitano. Dentre tais discursos, podemos destacar o sermão do 

frei dominicano, António Feio, intitulado Sermão das exequias que a Sancta See 

e cidade de Coimbra de comum cõcordia fizeraõ na morte do Catholico Rey D. 

Phelippe nosso senhor, terceiro de nome, & segundo Rey de Portugal, publicado 

em 1621.  

Nesse discurso fúnebre, o frei português exalta as virtudes do monarca 

espanhol, Filipe III, principalmente no que diz respeito à administração da justiça, 

buscando defendê-lo das acusações dos vassalos portugueses acerca dos abusos 

cometidos pelos ministros espanhóis em relação à Coroa lusitana, afirmando que 

                                                           
8 FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima Silva. Monarquia pluricontinental e repúblicas: 

algumas reflexões sobre a América lusa nos séculos XVI–XVIII. Tempo, Niterói, 2009, vol.14, 

no.27, p.36-50, p. 51. 
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o rei não havia deixado de prover os principais cargos da administração portuguesa 

com pessoas qualificadas para o bem-comum do governo local.  

Além de representar Filipe III como um exemplo edificante de monarca 

prudente, António Feio anuncia o sucessor ao trono da monarquia hispânica, Filipe 

IV, como um “novo Ezechias, cujos princípios com rezão nos prometem grandes 

sucessos, & seus primeiros anuncios de bom governo pronosticão gloriosos fins 

em grãde augmento de seus estados, dilatação da fé, destruição dos enemigos 

della”.  

A comparação de Filipe IV a Ezequias denota a ideia de que o monarca 

espanhol era visto pelo frei como uma promessa de reforma dos costumes, 

integração dos reinos da monarquia e combate aos infiéis, tal como havia feito o 

rei de Judá, ao combater a idolatria e estabelecer o Templo de Jerusalém como o 

único lugar de culto a Deus9. Essa analogia também evidencia a ideia de 

respublica christiana, que seria incorporada, segundo essa visão, pela monarquia 

hispânica e seus reinos. 

Para Schaub, a preparação diplomática para a integração das monarquias 

ibéricas, que já vinha sendo preparada mesmo antes do anúncio da morte de Dom 

Sebastião, evidencia a profunda conivência entre as sociedades portuguesa e 

espanhola, compreendida, por parte da elite política e religiosa lusitana, como um 

projeto de monarquia universal Católica10. 

A preocupação com a prudência dos governantes enquanto fundamento do 

exercício da justiça, naquilo que dizia respeito ao provimento de ofícios e punição 

de crimes, é recorrente nos discursos memoriais analisados de ambas as 

monarquias, antes e após a Restauração, assim como as considerações em relação 

à boa vida e a boa morte dos homens notáveis.  

Entretanto, após a ascensão de Dom João IV ao trono lusitano, os discursos 

portugueses tendem a denunciar as “injustiças” cometidas por Filipe IV contra a 

monarquia lusitana, procurando legitimar a independência portuguesa em relação 

à monarquia espanhola. Deste modo, nos discursos lusitanos escritos após 1640, 

                                                           
9 KOTLER, Carmia. O reino de Judá na época de Ezequias a luz das descobertas 

epigráficas. 2008. 126 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Letras, Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas - Departamento de Letras Orientais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2008, p. 10. 
10 SCHAUB, Jean-Frédéric, Portugal na Monarquia Hispânica (1580-1640), Lisboa, Livros 

Horizonte, 2001, p. 51. 
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o elogio a um monarca castelhano, nos moldes como o fez António Feio a Filipe 

III, não aparece nos documentos que foram analisados.  

Por outro lado, no período pós-Restauração, já no final do século XVII, o 

espanhol Juan Baena de Parada, em sua Epitome da vida, e feitos d'el Rei D. 

Sebastião de Portugal, impressa em 1691, extrai exemplos morais da trajetória do 

rei português, Dom Sebastião. O discurso, ainda que possua uma evidente intenção 

de dissipar a crença no retorno de Dom Sebastião para a restauração do poderio 

português frente à dominação Filipina, também contém uma preocupação central 

com o exercício adequado da justiça, por parte dos monarcas, enquanto uma das 

principais atribuições do ministério régio. 

Essa correspondência entre os discursos portugueses e espanhóis, no que 

diz respeito à justiça enquanto virtude natural da nobreza, que, como nos exemplos 

citados, por vezes independe da proveniência do monarca, evidencia a importância 

de se estudar os discursos castelhanos e espanhóis em conjunto, para melhor 

compreender as representações político-teológicas que circulavam em ambas as 

monarquias. 

Todavia, a grande maioria dos discursos memoriais analisados na presente 

tese são portugueses, enquanto os textos espanhóis foram utilizados como suporte 

documental para o estudo dos valores relativos à nobreza ibérica. Nessa 

perspectiva, não obstante as situações políticas específicas de cada monarquia, as 

quais motivavam os autores, grande parte dos valores nobiliários mantinham-se 

nos discursos ibéricos como parte de um princípio ordenador moral e religioso 

contra-reformista. 

Nesse sentido, embora na maioria dos discursos portugueses analisados, os 

valores tradicionais da nobreza fossem muitas vezes utilizados pelos autores para 

legitimar a ascensão de Dom João IV ao trono lusitano, o que se pretendeu foi 

perceber o referencial teológico-político e os modelos retórico-poéticos que 

contribuíam para fundamentar as representações da ordem social, principalmente 

no reino português, mas que também eram formalizados a partir de lógicas 

semelhantes na monarquia hispânica.  

Também é importante ressaltar que, ainda que haja um repertório de 

representações e modelos comuns aos discursos que circulavam nas monarquias 

ibéricas e suas conquistas, esses poderiam adquirir um caráter particular quando 
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adaptados às situações das localidades11, sem necessariamente romper com os 

esquemas culturais tradicionais de reprodução que os condicionava.  

Tais esquemas eram fundamentados, em larga medida, pelo pensamento 

aristotélico-tomista12, difundido em Portugal pelas universidades de Coimbra e 

Évora, e em Espanha pelas universidades de Salamanca e Alcalá. Contudo, os 

teólogos dos séculos XVI e XVII se diferenciavam dos pensadores medievais, em 

virtude da variedade e universalidade dos temas abordados, assim como pelas suas 

preocupações político-sociais e relações mais estreitas com a Sagrada Escritura e 

com a tradição Católica. Vale ressaltar que o tomismo da segunda escolástica não 

se restringia apenas aos religiosos dominicanos13, mas se estendia aos carmelitas, 

jesuítas, agostinianos e mesmo alguns franciscanos se voltaram ao pensamento de 

São Tomás de Aquino durante o período pós-tridentino14. 

Logo, cabe salientar que não analisamos aqui os discursos selecionados 

como uma reconstrução antiquária de um passado, por meio de uma compilação 

de moldes representativos universais, que se repetiriam invariavelmente em todos 

os períodos históricos, mas buscamos reconhecer os códigos de transmissão 

cultural que lhes conferia historicidade, isto é, relacionando os discursos tanto aos 

seus recursos linguísticos e bibliográficos, como às lógicas de organização social 

e política do poder que os tornavam possíveis15.  

Para nos referirmos às lógicas de organização social e política das 

monarquias ibéricas do século XVII, aproximamo-nos do conceito de “campo do 

                                                           
11  HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, p. 182. 
12 Apesar de analisar os discursos com base no pensamento aristotélico-tomista, predominante na 

península ibérica do século XVII, é possível notar influências de teólogos neo-platônicos nas obras 

seiscentistas, como Santo Agostinho e Pseudo-Dionísio Areopagita. Contudo, é preciso observar 

que esses dois pensadores contribuíram fundamentalmente para a formação das ideias de São 

Tomás, sendo indispensáveis para a compreensão da filosofia tomista. CASTRO, R. C. G. 

Negatividade e Participação: A influência do Pseudo Dionísio Areopagita em Tomás de Aquino 

– Teologia, Filosofia e Educação. 2009. 192 f. Tese (Doutorado) - Curso de Educação, Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 169. 
13 A ordem de São Domingos foi a maior impulsionadora do tomismo nos séculos XVI e XVII, 

contudo, podemos perceber na obra intitulada Trattados das festas, e vidas dos santos, do frei 

dominicano António Feio, uma filiação da doutrina de São Tomás na doutrina agostiniana. De 

acordo com o autor, “Aquella luz sagrada, & divino Sol Santo Thomas, onde se accendeo allumiou, 

aprendeo, senão de Santo Agostinho: & assy quãdo queremos engrandecer sua doutrina, & 

canonizala por segura, dizemos que de Santo Agostinho a bebeo. FEIO, António. Trattado da Festa 

do Glorioso Doutor Santo Agostinho. In: FEIO, António. Trattados das Festas das Vidas, dos 

Santos. Lisboa: Oficina de Jorge Rodrigues, 1615. v. 2, p. 154-162, p. 159 (v). 
14 RODRIGUES, Manuel Augusto. O ensino de São Tomás na Universidade de 

Coimbra. Didaskalia, Lisboa, v. 4, p.297-320, 1974, p. 297-302. 
15 HANSEN, op. cit., p. 182-183. 
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político”, desenvolvido pelo historiador francês Pierre Rosanvallon. Tal conceito 

diz respeito à instância que confere um quadro geral para os discursos e ações 

humanas. Assim, o campo do político é aquilo que confere sentido à sociedade 

enquanto um todo coerente. Segundo essa concepção, o “político” se difere da 

“política” que, nesse sentido, configura apenas a parcela visível, ou evidente das 

relações de poder, tais como as contendas entre grupos políticos rivais e as 

disputas por legitimidade e representatividade política16. 

Ademais, “o campo do político”, para Rosanvallon, além de um campo que 

fornece à sociedade a compreensão de si mesma, configura um processo dinâmico, 

no qual um agrupamento humano vai, progressivamente, adquirindo as 

características de comunidade, ou seja, o grupo segue elaborando normas práticas 

e morais acerca da vida em comum17. 

Nessa perspectiva, levando-se em consideração a circularidade entre os 

discursos e as práticas, admite-se que seus enunciados adquirem e fornecem 

sentido de acordo com a realidade político-social. Portanto, ao mesmo tempo que 

os discursos memoriais criavam e reforçavam representações, eles eram também 

representantes do modelo político em que estavam inseridos. Dessa forma, 

concordamos quando Rosanvallon cita Michel de Certeau: “Os Relatos e as 

representações têm, com efeito, uma clara função possível de abrir um teatro de 

legitimidade às ações efetivas”18. 

Buscamos, nesta tese, analisar não apenas discursos que compõem o nosso 

interesse principal, isto é, aqueles de cunho memorialista, mas também utilizamos 

outras fontes como textos de apoio, em uma perspectiva sincrônica. Esses textos 

são tratados morais e políticos da época acerca de temas e doutrinas teológico-

políticas, que contribuíam para a construção e legitimação dos referenciais e usos 

discursivos, tais como “espelhos de príncipes” e “tratados de bem-morrer”19. No 

                                                           
16 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, p. 182-183. 
17 Ibidem, p.71-72. 
18 Nesse sentido, concordamos coma fórmula que Rosanvallon se apropria de Michel de Certeau: 

“Os Relatos e as representações têm, com efeito, uma clara função possível de abrir um teatro de 

legitimidade às ações efetivas” CERTEAU, Michel de, apud  ROSANVALLON, Pierre. Por uma 

história do político. São Paulo: Alameda 2010, p.  86. 
19 Denominamos por espelhos de príncipes e tradados de bem morrer, uma série de discursos de 

função educativa, que se propunham a ensinar os costumes e morais cristãs aos reis e nobres, com 

o objetivo de orientá-los ao bom exercício do poder político e, por conseguinte, à boa morte. Tais 

textos, embora coloquemo-los todos aqui sob a designação de espelhos de príncipe e tratados de 

bem morrer, podem surgir com diferentes títulos, como “Advertências, Aforismos, Exemplos, ou 

Manual Político e Moral”, e “Tratado, Aparelho, ou Arte de bem morrer”. 
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que diz respeito ao ordenamento das fontes, foram consultados 33 discursos 

fúnebres, dentre sermões, orações e panegíricos; 7 relatos das vidas de nobres, 

dentre epítomes e crônicas e 11 tratados político-religiosos.  

A aproximação entre os discursos memoriais e os tratados político-

teológicos torna-se possível, se levarmos em consideração que todos eles partem, 

pelo menos em princípio, de um mesmo sentido moral, definido pela religião. Esse 

sentido moral vinculava a política à religião, a partir do imaginário acerca da 

organização social, que tinha como modelo a hierarquia Celestial e a ordem 

natural da criação. Segundo tal modelo, assim como cada um deveria buscar a 

salvação de sua alma imortal, a sociedade, regida por aqueles que exerciam a 

justiça e o poder, tinha como objetivo final o bem-comum, compreendido como o 

ajuste das atividades políticas aos desígnios divinos, que proporcionava a 

harmonia social. 

Enquanto a religião conferia sentido à atividade política, ao buscar 

proporcionar o bem-comum e, portanto, a paz e a concórdia social, o governante 

também estaria oferecendo à comunidade as condições necessárias para que cada 

um alcançasse a bem-aventurança. Esse pensamento tem por base a concepção 

tomista de que a vontade humana, quando em consonância em relação à divina, 

tendia ao bem-comum, mesmo quando visava um bem particular20. 

De acordo com esse mesmo pensamento, o exercício da justiça era o meio 

de se alcançar o bem-comum, quando compreendido como o hábito de “dar a cada 

um o que lhe é de direito”, ou estabelecer a “igualdade dos contratos entre os 

homens”, fossem esses segundo a lei escrita ou o costume. A justiça deveria 

observar as regras de conduta da prudência; virtude que estabelecia a justiça por 

meio de critérios práticos, ou seja, de acordo com aquilo que era considerado justo 

perante situações particulares e contingentes21.   

Para São Tomás de Aquino, a justiça e a prudência aproximavam-se da 

religião: a fim de ser justo para com os homens, devia-se observar a honra dos 

diversos grupos e das pessoas que compunham a sociedade, segundo seu grau de 

excelência, e também em relação aos diversos benefícios que se recebia delas. De 

maneira semelhante, era necessário guardar a devida honra a Deus, não apenas 

                                                           
20 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: <http://hjg.com.ar/sumat/>. 

Acesso em: 26 nov. 2016, primeira seção da segunda parte, questão 9, artigo 1. 
21 Ibidem, segunda seção da segunda parte, questão 80, artigo 1. 
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enquanto aquele que ocupava o primeiro lugar na sociedade, mas como o princípio 

da própria existência humana e do governo político22. 

Não somente a justiça, mas também as relações afetuosas estavam 

associadas aos campos político e religioso. A amizade e o amor eram 

compreendidos como a inclinação natural dos homens de viver em sociedade e 

colaborar entre si, como um desdobramento da caridade cristã, que pressupunha o 

amor desinteressado ao próximo e a Deus.  A própria unidade social era vista como 

fruto de uma tendência natural da população de se reunir “amorosamente” em 

torno do bom governante.  

Dessa maneira, os laços de amor e amizade contribuíam para fundamentar 

as relações sociais, fossem elas particulares ou políticas, incluindo os modos de 

conduta dos governantes. O núcleo familiar, assentado na benevolência entre seus 

membros, era o modelo natural sob o qual se organizava a sociedade, considerada 

como uma grande família, na qual o governante, sobretudo o monarca, era visto 

como um chefe de casa. Por conseguinte, governar um reino ou uma cidade se 

aproximava a governar uma família. 

Segundo essa imagem do governante como pater familias, sua trajetória 

política era avaliada pela capacidade de administrar a justiça, tal como faria um 

pai no âmbito doméstico, utilizando-se da prudência para evitar os conflitos de 

interesses. Assim como não deveriam existir conflitos no âmbito familiar, não era 

justo que houvesse contendas entre as diversas esferas de poder que compunham 

a sociedade. 

Entretanto, considerando-se o imaginário teológico-político da época, 

apenas o bom governo político não poderia constituir o único fundamento da 

avaliação da vida de um homem notável, haja vista que a existência temporal era 

entendida como fugaz e ilusória.  

Nesse sentido, o propósito final da existência terrena era a boa morte, 

seguida da bem-aventurança; compreendida como a recompensa divina àqueles 

que cumpriam devidamente suas funções dentro da organização social. Uma boa 

morte comprovava o ajuste da trajetória de um homem notável, enquanto membro 

                                                           
22 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: <http://hjg.com.ar/sumat/>. 

Acesso em: 26 nov. 2016,, segunda seção da segunda parte, questão 101, artigo 1. 
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da república23, à vontade de Deus. Deste modo, pode-se dizer que a dimensão 

política e a religiosa eram indissociáveis. 

Da mesma maneira como a observância dos preceitos cristãos estava 

orientada para que os homens alcançassem o reino dos céus no dia do Juízo, cada 

homem deveria assumir uma postura correspondente à ordem social a que 

pertencia, cumprindo sua função de maneira abnegada, tendo em vista a boa 

morte.  

Assim, a administração da justiça ocorria por meio de: prudência, na 

qualidade de fundamento do exercício do poder; de relações de amor e amizade, 

enquanto princípios de coesão social; do governo da família como modelo de 

governo político; e da boa morte, enquanto o verdadeiro sentido da vida. Tais itens 

compõem os principais eixos que orientam a interpretação dos documentos 

selecionados. Com este trabalho esperamos contribuir para compreensão das 

relações de poder político nas monarquias ibéricas do século XVII, a partir das 

lógicas que as orientavam e que podem ser observadas por meio da análise dos 

discursos memoriais, enquanto memórias orientadas para a instrução das elites que 

governavam os diversos territórios dos reinos em questão. 

Seguindo por esse viés, no primeiro capítulo, procuramos elucidar a 

nossa proposta de investigação histórica das fontes, assim como os conceitos-

chave que permeiam a tese, como discursos memoriais, homens notáveis, boa 

vida, boa morte, linguagem, tradição e propaganda política.  

No segundo capítulo, tratamos sobre a importância do amor ao próximo 

como dever político e social, que perpassava desde a amizade entre os patronos e 

os autores dos discursos memoriais, até o modelo de ordenação da sociedade, 

afirmando-se como fundamento natural e divino do modelo hierárquico de 

comunidade política nas monarquias ibéricas seiscentistas.    

Relacionada à ideia de amor ao próximo como o laço que unia as pessoas 

em sociedade, havia a concepção de que a organização da monarquia era um 

desdobramento do modelo familiar, no qual o pai administrava a casa por meio do 

exercício da prudência, para manter, com justiça, a harmonia no seio da família. 

A partir disso, no terceiro capítulo, tratamos acerca da economia doméstica 

                                                           
23 Compreendemos por república, além dos territórios físicos dos reinos e localidades, a res 

publica, ou “coisa pública” desses territórios, isto é, a união de todos os membros da sociedade 

em vista do bem-comum das organizações sociais às quais pertenciam. SKINNER, Quentin. As 

fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 21. 
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enquanto modelo administrativo do reino, compreendido como uma grande 

família regida pelo monarca, representado como pater familias dos diversos 

territórios e ordens sociais. 

No quarto capítulo, abordamos as representações, origens e limites do 

poder monárquico e da nobreza a partir da concepção tomista de participação, 

segundo a qual, todo efeito possuía um determinado grau de participação em sua 

causa. Sendo o rei a causa do poder dos nobres, eles eram corresponsáveis pela 

administração da Coroa, possuindo deveres morais, sociais, políticos e religiosos 

semelhantes, associados ao exercício da justiça e realização de feitos virtuosos a 

serviço do bem-comum do reino e da fé Católica.  

No último capítulo, discorremos acerca da morte exemplar dos 

governantes, e do sentido político que estas possuíam. A boa morte dos homens 

notáveis constituía não apenas o arremate de uma trajetória pública adequada, mas 

um modelo educativo para que a população pudesse alcançar a bem-aventurança, 

enquanto fim último da vida temporal e verdadeiro sentido do governo político.   
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Discursos memoriais: apontamentos epistemológicos 

 

Conceituação e proposta de investigação histórica 

 

Primeiramente, ocupamo-nos em delinear o que chamamos aqui de 

“discursos memoriais”. No que diz respeito à teoria literária, tratam-se de 

composições de natureza retórica, inseridas no gênero demonstrativo, ou 

epidíctico. Isto é, sua motivação principal é o elogio ou vitupério de um 

personagem que, de alguma forma, obteve destaque perante o restante da 

população.  

Como afirma Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, Aristóteles e os 

teóricos inspirados por ele incluíam o gênero epidíctico ao lado dos gêneros 

oratório, deliberativo e judiciário. Para esses pensadores, ao contrário dos debates 

deliberativos (ou políticos) e judiciários, nos quais os contendedores buscavam 

obter a adesão do auditório acerca de matérias controversas, relativas ao desfecho 

de um processo ou de uma ação por empreender, os discursos epidícticos se 

limitavam a apresentar premissas as quais ninguém se opunha, acerca de matérias 

evidentes, a partir das quais não se esperava nenhuma consequência prática. Nessa 

perspectiva, os membros auditório representavam o papel de espectadores, 

cabendo a eles apenas o aplauso ou a reprovação da obra24. 

Para Aristóteles, o gênero epidíctico, por ter como finalidade o elogio ou a 

censura, ocupava-se com o belo (bom) e o feio (mau), isto é, tratava do 

reconhecimento e afirmação de valores. Os teóricos do discurso pós-aristotélicos, 

ao não se aterem à finalidade edificante dos discursos epidícticos, tampouco a sua 

eficácia quanto à adesão do auditório, resumiram os valores morais, religiosos e 

políticos apresentados nos discursos à ideia de valor estético do discurso como um 

todo. Isso resultou na concepção de que os discursos epidícticos não possuíam um 

papel importante na argumentação e, consequentemente, para a adesão do 

auditório a uma tomada de decisão ou empreendimento de uma ação25. 

No entanto, isso parte de uma concepção errônea acerca do discurso 

epidíctico e dos seus efeitos argumentativos. Nesse tipo de discurso, não se 

                                                           
24 PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado da argumentação: a Nova Retórica. 

Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 53-54. 
25 Ibidem, p. 54. 
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pretende convencer o auditório acerca de verdades especulativas, mas intensificar 

a adesão deste a valores efetivos. Assim, o orador busca criar um consenso em 

torno de valores reconhecidos pelo público receptor, por meio de um instrumental 

retórico que lhe permite ampliar e fortalecer tais valores. Nesse sentido, a eficácia 

do discurso deve ser julgada a partir de suas finalidades, nesse caso, a adesão à 

valores reconhecidos como legítimos, visando a ações que tais valores propõem26. 

No caso dos discursos memoriais do Antigo Regime ibérico, que se 

inserem no gênero epidíctico, estes não possuíam apenas a finalidade de elogiar 

ou vituperar, mas também uma finalidade deliberativa, pois estavam orientados 

para ensinar, orientar, aconselhar, exortar, advertir, repreender; em suma, para 

retificar ou modificar a conduta do público receptor, tendo em vista a execução de 

determinadas ações dentro dos valores da nobreza e da religião cristã27. 

Além das finalidades de elogiar, vituperar e mover à ação, os discursos 

memoriais também possuíam características do gênero judicial, haja vista a 

utilização de terminologias judiciais em conjunto com a tradição teológica e 

política, destinadas a fomentar o ajustamento do público receptor à ordem social, 

assim como o temor a Deus e o incentivo a uma conduta cristã. Esse vocabulário 

judicial, baseado em culpas, juízos, castigos e redenções constituía a essência da 

religião Católica, cuja a teologia estava marcada pela ideia do Juízo Final, mas 

também da política, pois os comportamentos políticos da nobreza deviam estar 

ajustados à vontade de Deus, o Supremo Juiz28.  

Dessa maneira, os autores dos discursos memoriais censuravam aqueles 

que se desviavam da lei divina, da mesma maneira que acusavam os nobres que 

procurassem seu próprio interesse em vez do bem-comum da monarquia, ao passo 

que defendiam os bons cristãos e os governantes que consideravam justos. Assim, 

pode-se concluir que os discursos aos quais denominamos memoriais, combinam 

características dos três grandes gêneros da oratória clássica, o epidíctico, o 

deliberativo e o judiciário. 

                                                           
26 PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado da argumentação: a Nova Retórica. 

Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 55. 
27 URREJOLA, Bernarda. El panegírico y el problema de los gêneros en la retorica sacra del 

mundo hispanico: Acercamiento metodologico. Revista Chilena de Literatura, Santiago, n. 82, 

p.219-247, 2012, p. 235. 
28 Ibidem, p. 235-236. 
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Observando o que já foi apontado, pode-se citar como exemplo de tais 

discursos, diversas composições literárias, como crônicas, panegíricos, sermões, 

orações29 e toda forma de narrativa dedicada a elogiar as virtudes ou a censurar os 

vícios em determinados aspectos da vida e morte de homens que desempenharam 

algum papel relevante dentro de uma organização político-social, com o objetivo 

tanto de instruir o público receptor aos bons costumes e virtudes, segundo a moral 

cristã, como de convocá-lo ao melhor serviço da Igreja e da Coroa. 

Como já foi apontado, os discursos memoriais ibéricos do século XVII 

remontam às oratórias clássica e sacra dos tratados elaborados por pensadores 

como Aristóteles, Cícero, e Santo Agostinho, que constituíam modalidades de 

discurso formalizadas, inicialmente, tendo em vista uma situação de comunicação 

oral, embora os discursos memoriais ibéricos do século XVII não se limitassem 

ao campo da oralidade. 

As crônicas e suas variações eram discursos direcionados à leitura, embora 

o intercruzamento entre a fala e a escrita era de suma importância para a 

preservação dos próprios discursos e, consequentemente, da memória dos feitos 

dos homenageados; como coloca a historiadora Susani Silveira Lemos França, ao 

mencionar o cronista do século XVI, Gaspar Correia, segundo o qual, a reputação 

daqueles enaltecidos em suas narrativas escritas, propagar-se-iam por meio das 

falas e lembranças “das gentes”30, ou seja; a proposição do autor sugere que eram 

comuns as formas de circulação oral das crônicas impressas. 

No caso dos sermões, esse intercruzamento entre o oral e o impresso 

acontecia de maneira inversa, os discursos eram apresentados oralmente, e só 

então impressos31. Apesar disso, durante o século XVII na Espanha, 

multiplicaram-se as impressões de sermões em folhetos soltos, devido ao desejo 

dos sermonistas e do público receptor de conservar a memória do sermão 

                                                           
29 Embora, seguindo a Bernarda Urrejola, acreditemos que oração fúnebre, elogio fúnebre, 

discurso fúnebre, e panegírico fúnebre são apenas variações estilísticas dentro de um único gênero, 

que é o sermão. URREJOLA, op. cit., 244. De maneira semelhante, embora não entrando 

diretamente na questão de gêneros de discurso, cremos que obras publicadas no século XVII, e 

que iniciam seu título como Epítome da vida de [...], História da vida de [...], Discurso da vida de 

[...], dentre outros, podem todas ser classificadas como crônicas. 
30 FRANÇA, Susani Silveira Lemos. A representação do passado e a moral no século XV em 

Portugal. Tempo, Niterói, v. 14, n. 28, p.145-164, 2010, p. 148. 
31 Os sermões impressos também facilitavam a difusão de modelos inspiradores para performances 

orais. MASSIMI, Marina. Sermões Quaresmais e o conhecimento de si 

mesmo. Interações, Uberlândia, v. 11, n. 21, p.97-120, 2006, p. 6. 
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proferido32. Em Portugal, também havia uma considerável circulação de sermões 

impressos e manuscritos entre os membros de ordens religiosas, principalmente 

entre os jesuítas, os quais viam na impressão dos sermões um auxílio à memória, 

por meio da leitura33. 

No que diz respeito especificamente aos discursos memoriais na 

conjuntura ibérica do século XVII, em linhas gerais, podemos afirmar que eram 

discursos associados ao exercício do poder político, ou da maneira ideal de se 

exercê-lo, ainda que, em um primeiro momento, essa associação possa não ser 

evidente, como no caso dos sermões fúnebres, nos quais o referente político 

aparece transfigurado pela linguagem religiosa, utilizada segundo as regras da 

hermenêutica teológica34. 

 Não obstante, os sermões e sua leitura no púlpito eram indispensáveis à 

vida pública, e possuíam, ao mesmo tempo, caráter sagrado e político, cumprindo 

um papel de destaque na política Católica das monarquias ibéricas; pois, ao 

instituir e confirmar preceitos morais que vinculavam o âmbito político ao 

religioso, os sermões adquiriam legitimidade temporal e sagrada35. 

Em suma, podemos afirmar que os discursos memoriais, de forma 

genérica, constituem um conjunto de narrativas nas quais os autores compunham, 

retoricamente36, um campo de ação voltado para a legitimação e confirmação de 

preceitos morais e práticos considerados necessários para o bom exercício de 

ofícios de ordem superior, fossem eles políticos, militares ou administrativos. 

À vista disso, os chamados discursos memoriais, mais do que um gênero 

retórico-poético em particular, eram práticas discursivas formalizadas de variadas 

                                                           
32 CERDAN, Francis. La oración fúnebre del Siglo de Oro: Entre sermón evangélico y panegírico 

poético sobre fondo de teatro. Criticón, Tolouse, n. 30, p.78-102, 1985, p. 80. 
33 FERREIRA, Valéria Maria Pena. Retórica das lágrimas: sermões e orações fúnebres na Bahia 

do século XVII. 2007. 260 f. Tese (Doutorado) - Curso de Letras, Estudos Literários da Faculdade 

de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2007, p. 144-152. 
34 MARTINS, William de Souza. O púlpito em defesa do Antigo Regime: a oratória franciscana 

na Corte joanina (1808-1821). Tempo, Niterói, v. 17, n. 31, p. 117-144, 2011, p. 1. 
35 FERREIRA, Valéria Maria Pena. Retórica das lágrimas: sermões e orações fúnebres na Bahia 

do século XVII. 2007. 260 f. Tese (Doutorado) - Curso de Letras, Estudos Literários da Faculdade 

de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2007, p. 141. 
36 Retoricamente, no sentido de persuadir acerca de determinado assunto, ou como coloca 

Alexandre Júnior: “o estudo da retórica tem em vista a criação e a elaboração de discursos com 

fins persuasivos”. ALEXANDRE JUNIOR, Manuel. Introdução. In: Aristóteles. Retórica. v. 7, t. 

1, 2. ed. rev. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005, p.22. 
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formas, todas partícipes da instituição retórica37. Como tais, elas pressupunham 

maneiras específicas de se compor memórias de homens notáveis, bem como 

padrões normativos que as regulavam e legitimavam, conforme o decoro das 

ocasiões. Isso permite relacioná-las, independentemente de sua composição 

estrutural, a partir da recorrência de determinados elementos discursivos, tais 

como conceitos, metáforas, representações e estratégias de persuasão. Em 

princípio, tais repetições podem ser sintomas de um contexto histórico concreto, 

com todas suas combinações de circunstâncias e mudanças sócio-políticas38.  

Podemos também pensar essa recorrência de elementos retóricos como 

“preceitos técnicos objetivamente partilhados”. Isto é, as estratégias 

argumentativas estavam condicionadas segundo um repertório prévio de padrões 

referenciais, objetivados em imagens de representação e dispostos em uma lógica 

dialética. Essas representações eram recombinadas de discurso a discurso, e 

adequadas conforme o tipo de texto. Levando isso em consideração, os discursos 

não devem ser interpretados apenas em seu nível expressivo ou subjetivo, mas 

também em relação as suas estratégias discursivas39. 

Embora haja diferenças temáticas e estruturais entre uma crônica e um 

sermão fúnebre, ambos possuem uma mesma e fundamental utilidade, que é a de 

manter presentes os feitos dos grandes homens, e a partir destes, oferecer modelos 

de conduta e preceitos morais para o público receptor, incitando-o a agir segundo 

tal modelo prescritivo, ou seja, a realizar grandes obras e exercitar virtudes, para 

ser igualmente digno de memória40. 

                                                           
37   Ver: HANSEN, João Adolfo. Instituição retórica, técninca retórica, discurso. Matraga, Rio de 

Janeiro, v. 20, n. 33, p.11-46, 2013. 
38 RAMÌREZ, Hugo Hernàn. Las relaciones fúnebres sobre la muerte de Carlos 

V. Calíope, Greensboro, v. 15, n. 1, p.85-109, 2009, p. 98-90. 
39 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, p.177-178. 
40 Um sermão fúnebre incluía dois temas quase obrigatórios da retórica cristã, a "Vanitas vanitatum 

et omnia vanitas” (Eclesiastes 1:2), que admoestava os ouvintes acerca do caráter ilusório da vida 

temporal, buscando conduzir todos à melhor vida cristã; e o "laudatio funebris", que consistia na 

exaltação dos feitos e ditos do falecido, apresentando-o como modelo a ser seguido pelos demais. 

CERDAN, Francis. La oración fúnebre del Siglo de Oro: Entre sermón evangélico y panegírico 

poético sobre fondo de teatro. Criticón, Tolouse, n. 30, p.78-102, 1985, p. 86-87. No caso das 

crônicas, o discurso é construído a partir de aspectos diferentes do sermão. Na crônica, a narrativa 

é construída em torno de um tema ou eixo central, como a trajetória de um personagem exemplar, 

no qual os acontecimentos se desdobram segundo uma ordem superior (Providência Divina), a 

partir de um marco temporal, como uma batalha ou investidura, e uma conclusão, que pode ou não 

incluir o tema da morte. FRANÇA, Susani Silveira Lemos. A representação do passado e a moral 

no século XV em Portugal. Tempo, Niterói, v. 14, n. 28, p.145-164, 2010, p. 157. Não obstante 

essa discrepância estrutural entre sermão fúnebre e crônica, ambos se enquadram no que 

chamamos discurso memorial, pois possuem a mesma função utilitária e edificante, o de oferecer 
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Portanto, apesar das diferenças estruturais que possam existir entre uma e 

outra espécie de composição literária citadas como exemplo anteriormente, é 

possível dizer que todas elas possuem uma unidade geral de sentido, a qual nos 

permite relacioná-las. Tal unidade de sentido consiste em compor uma memória 

acerca de uma grande personalidade, para que esta sirva de modelo às gerações 

futuras no que diz respeito ao agir político, a partir de um princípio ordenador 

moral que fundamenta e legitima tal sentido.  

Colocando em outras palavras, não obstante a heterogeneidade 

composicional, todas essas obras buscam transmitir um exemplo relativo ao 

exercício de um cargo ou posição de importância dentro da organização político-

social, o que resulta na recorrência de repertórios retóricos e estratégias 

discursivas bastante semelhantes, partilhados entre os vários tipos de discurso. 

O que chamamos “princípio ordenador moral” era definido por uma 

“teologia política”, que ocupava lugar central na mentalidade da época, e 

vinculava política e religião41, a partir do mesmo imaginário acerca da sociedade 

e do poder, segundo o qual a organização político-social tinha como modelo a 

hierarquia celestial, que conformava a ordem temporal à metafísica42, embora esta 

primeira devesse ser constantemente retificada pelo ajuste moral, devido ao seu 

caráter imperfeito. Dessa maneira, é possível afirmar que assim como os tratados 

                                                           

exemplos de conduta, estimular o público a cultivar virtudes, evitar os vícios, e obrar grandes 

feitos, tudo isso a partir da exaltação das ações dos homens nobres. Ademais, tanto a crônica 

quanto o sermão oscilavam quanto à forma, embora o conteúdo fosse mais ou menos fixo, ou seja, 

ambos prezavam pela ênfase no elogio, e se utilizavam de um mesmo referencial de representações 

político-teológicas, como podemos observar na obra “As Excelências do Governador - O 

panegírico fúnebre a d. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia,1676)”, que possui, 

simultaneamente, elementos de crônica, sermão fúnebre e relação fúnebre, e, no entanto, mantém 

a ênfase na exaltação da figura do Governador Afonso Furtado, e é composta de acordo com os 

padrões retóricos seiscentistas, recorrendo, sempre que possível, às representações teológico-

políticas da época. SIERRA, Juan Lopes. As excelênciasdo governador: o Panegírico Fúnebre a 

D. Afonso Furtado (Bahia, 1676). In: SCWARTZ, Stuart B., e PÉCORA, Alcir (orgs.). As 

Excelências do Governador. O Panegírico Fúnebre aD. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra 

(Bahia, 1676). São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 28-29. 
41 FERREIRA, Valéria Maria Pena. Retórica das lágrimas: sermões e orações fúnebres na Bahia 

do século XVII. 2007. 260 f. Tese (Doutorado) - Curso de Letras, Estudos Literários da Faculdade 

de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2007, p. 52. 
42 Essa concepção de que a ordem político-social se articula de acordo com a hierarquia celestial 

deriva de uma concepção platônica, que subordinava o mundo sensível ao mundo das ideias. Tal 

concepção, assim como o próprio conceito de hierarquia, foi retomado de Platão pelo pensador de 

orientação neoplatônica, Pseudo-Dionísio o Areopagita, cujo pensamento teológico e filosófico 

obteve profunda influência nas sociedades europeias medievais e do início da idade moderna. 

CAMPOS, Adalgisa Arantes; FRANCO, Renato Júnio. Aspectos da visão hierárquica no barroco 

luso-brasileiro: disputas por precedência em confrarias mineiras. Tempo, Niterói, v. 9, n. 17, p. 

193-215, 2004, p. 3-4. 
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morais e espelhos de príncipe, os discursos memoriais eram, muito além de mera 

coletânea de memórias, discursos morais, mesmo que dispostos em forma de 

narrativa43. 

A ideia de que a monarquia temporal era um reflexo imperfeito da 

hierarquia celestial, aparece no famoso tratado de Sebastião César de Meneses44, 

intitulado Summa politica. Offerecida ao Principe D. Theodosio nosso Senhor, 

impresso em 1649. O autor, ao discorrer acerca de como deve ser a educação dos 

príncipes, afirma que 

 
A primeira lição deve ser dos feitos, & proezas de seus 

progenitores, & vassallos, com noticias de suas ascendencias, 

& costumes: pera dar a cada hu o lugar, que lhe compete: 

porque ainda que a benevolencia deve ser commum pera todos 

os vassallos; a estimação he justo que tenha seus graos pera o 

tratamento: pois atè na Corte Celestial se distinguem, & 

aventajão as hyerarquias45. 

 

Seguindo por essa lógica, é possível perceber que os discursos memoriais 

eram ordenados a partir de um princípio metafísico, que compreendia a ordem 

celestial e o próprio Criador. Nas narrativas dos discursos, tal princípio era o 

fundamento de articulação e justificativa de duas instâncias: por um lado a 

memorialista, que se comprometia a manter presentes os feitos dos grandes 

homens, representados como marcos na ordem de Criação, e por outro a moralista, 

que oferecia modelos de conduta e preceitos morais e religiosos para o público 

receptor46. Tal característica é o que diferencia os discursos memoriais de outros 

                                                           
43 Podemos perceber esse caráter moralista dos discursos memoriais nesta passagem do Padre 

Antônio Vieira, ao comentar acerca dos sermões que viria a escrever: “uns serão panegíricos, 

outros gratulatórios, outros apologéticos, outros políticos, outros bélicos, outros náuticos, outros 

funerais, outros, totalmente ascéticos; mas todos quanto a matéria o permitia (e mais do que em 

tais casos se costuma) morais”. Citado por FERREIRA, op. cit. p. 154. 
44 Sebastião César de Meneses nasceu em Lisboa, em data incerta. Oriundo de uma família de 

grandes aristocratas, formou-se em teologia na Universidade de Coimbra. Foi comissário do Santo 

Ofício e ocupou diversos cargos na administração do reino, como membro do Conselho Régio, 

deputado do Conselho Geral do Santo Ofício, secretário de Estado de Nobreza, bispo-eleito de 

Porto, Bispo de Coimbra e Arcebispo de Braga. Em 1654 foi preso sob acusação de conspirar 

contra a Coroa, permanecendo no cárcere até a morte de Dom João IV.  Após ser libertado, 

Sebastião César de Meneses tornou-se ministro do Rei Dom Afonso VI e Inquisidor Geral. 

ALBUQUERQUE, Martim de. Para uma teoria política do Barroco em Portugal: A summa política 

de Sebastião César de Meneses (1649-1650). Revista de História, Porto, n. 4, p.63-102, 1981, p. 

73-74. 
45 MENESES, Sebastião César de. Summa politica Offerecida ao Principe D. Theodosio nosso 

Senhor. Pelo bispo conde eleito Sebastião Cesar de Meneses. Impresso por ordem do Doutor João 

Pissarro Capellão de S. Magestade, Lisboa, por Antonio Alvarez Impressor DelRey N.S, 1649, 27. 
46 FRANÇA, Susani Silveira Lemos. A representação do passado e a moral no século XV em 

Portugal. Tempo, Niterói, v. 14, n. 28, p.145-164, 2010, p.151-157. 
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tipos de texto que, ainda que digam respeito à memória, possuem princípios 

ordenadores diferentes, como é o caso dos anais, capítulo de Corte, memoriais de 

requerimento, atas diplomáticas e tantos outros. 

Resta-nos ainda conceituar o que entendemos por “discurso”. 

Primeiramente, consideramos que não há uma correspondência direta, imediata e 

necessária entre texto e discurso. Não pretendo aqui adentrar em uma discussão 

mais detalhada acerca desse tema, creio que para os objetivos propostos, seja o 

suficiente dizer que um texto se torna discurso a partir do momento em que se 

vincula a uma determinada dimensão extratextual, dentro e a partir da qual ele 

adquire, ou produz sentido.  

Dessa forma, é possível dizer que em um discurso não há um sentido 

natural, atemporal ou universal, uma vez que sua condição exige que ele se 

relacione com elementos que possibilitaram sua produção, isto é, um discurso 

jamais se autonomiza completamente em relação às suas condições e processos de 

produção formal e de sentido47, ainda que as respostas possíveis do público 

receptor ao discurso possam ser de aceitação ou rejeição. 

Isto é dizer que um texto se torna discurso a partir do momento em que ele 

se relaciona a uma enunciação concreta, ou seja, quando ele se materializa em 

forma de enunciado, deixando de ser uma unidade abstrata e fechada em si mesmo, 

para conectar-se a algum elemento (ou alguns elementos) que permita que ele se 

vincule à situação na qual ele foi produzido, seja essa um emissor, um destinatário, 

um local, uma data, uma instituição, uma intenção, uma tradição, um sistema de 

representação48, enfim, a uma série de elementos que lhe conceda uma dimensão 

extratextual ou situação concreta49. 

Nesse sentido, utilizando o sermão fúnebre como exemplo ilustrativo, 

diríamos que se trata de um discurso cujo o texto diz respeito a um orador 

                                                           
47 Ao menos em uma perspectiva histórica. 
48 URREJOLA, Bernarda. El panegírico y el problema de los gêneros en la retorica sacra del 

mundo hispanico: Acercamiento metodologico. Revista Chilena de Literatura, Santiago, n. 82, 

p.219-247, 2012, p.121, nota 1. 
49 Para essa formulação, partimos da concepção de discurso segundo Todorov, para quem “um 

discurso não é feito de frases, mas de frases enunciadas, ou, mais resumidamente de enunciados. 

Ora, a interpretação é determinada, por um lado, pela frase que se enuncia, e por outro, por sua 

própria enunciação. Esta enunciação inclui um locutor que enuncia, um alocutário a quem ele se 

dirige, um tempo e um lugar, um discurso que precede e que se segue; enfim, um contexto de 

enunciação. Ainda em outros termos, um discurso é sempre um ato de fala”. TODOROV, Tzvetan. 

Os gêneros do discurso. São Paulo: Martins Fontes, 1980, p 47. 
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(emissor), um destinatário (ouvintes ou leitores), uma intenção50 ou propósito 

(homenagear o defunto e ensinar o caminho da salvação), um local (o púlpito), 

uma data (dia do funeral) uma instituição (a Igreja), uma tradição (a tradição 

cristã), e assim por diante.  

Cada um dos elementos citados confere uma realidade extratextual ao 

sermão, que continuará subsistindo, mesmo após ele ter sido escrito, editado, 

impresso e difundido em formato de livro. Isto é, independentemente da 

circunstância em que se possa vir a fazer uso do discurso (oração no púlpito de 

uma igreja, em uma data comemorativa, em um funeral, ou mesmo na leitura 

individual silenciosa), ao nosso entender, ele estará sempre subordinado aos 

elementos extratextuais que deram origem a sua produção, e que não cessarão de 

conferir-lhe sentido51, ainda que este esteja sujeito a determinadas alterações, em 

decorrência das especificidades de cada circunstância. Ou seja, um discurso está 

sempre subordinado à sua condição sincrônica de produção, embora isso não 

queira dizer que não existam tensões acerca da validade dos sentidos que lhes são 

conferidos pelo público receptor52. 

Para melhor esclarecimento daquilo que foi afirmado acima, pode ser 

citado como exemplo o seguinte: um sermão fúnebre lido no exato dia das 

exéquias reais terá o propósito de homenagear e despedir-se do falecido rei e, por 

outro lado, o mesmo sermão proferido no aniversário das referidas exéquias reais 

terá um propósito que vai além do original, o qual seria o de perpetuar a memória 

do rei. Entretanto, em ambas as circunstâncias, o enunciado original continua 

sendo o mesmo: as exéquias reais. 

Ao diferenciar texto de discurso, não pretendemos negar a relevância do 

texto e de suas categorias formais como critério de análise, mas assinalar a 

importância da perspectiva discursiva para a pesquisa em História. Portanto, 

                                                           
50 Além do propósito imediato de honrar a memória do falecido, os sermões fúnebres possuíam 

temas específicos, que variavam de acordo com a trajetória do falecido ao qual se homenageava, 

como por exemplo, a figura do “rei Pai”, ou “rei Protetor”, o exemplo do “nobre virtuoso”, ou 

ainda temas impessoais, como a fragilidade da vida, o respeito à hierarquia social, a importância 

das virtudes cristãs, e tantos outros temas. Portanto, propósito e tema não são conceitos idênticos, 

podendo um só sermão fúnebre possuir um ou mais temas. 
51 Pode-se dizer que os elementos extratextuais são aquilo que confere historicidade aos 

discursos. 
52 Consideramos que dentro do sentido geral do discurso, existam unidades menores de sentido, 

como conceitos, metáforas, metonímias e representações. 
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privilegiaremos mais os elementos discursivos dos textos53 selecionados, do que 

suas variantes estruturais e de estilo, pois, como ficou dito anteriormente, todos 

eles possuem a mesma unidade geral de sentido, isto é, uma intenção central, que 

é a de compor uma memória exemplar, a partir de trajetórias de homens que foram 

ilustres dentro de determinada organização político-social  

Retomando o que foi colocado anteriormente, os discursos memoriais são 

discursos que partem da moralidade e exemplaridade de uma pessoa, seja 

compondo uma unidade épica por meio de sua trajetória (crônica), ou ainda 

enumerando suas virtudes (sermão), no intuito de confirmar uma generalidade, no 

caso, o modelo de organização político-social existente. Dessa maneira, o autor 

do texto no qual o discurso ocorre deixava transparecer a autoridade moral do 

homenageado, confirmando sua conduta como legado organizacional para todos 

aqueles que futuramente viessem a ocupar o mesmo cargo, ou outro semelhante. 

Portanto, por meio das trajetórias individuais exemplares, acontecimentos 

notáveis narrados nos textos, e exposição das virtudes pontuais que compunham a 

figura modelar do homenageado, os discursos memoriais ofereciam, mesmo que 

indiretamente, um conhecimento válido das estruturas político-sociais e de suas 

práxis formais e informais, as quais conferiam sentido à ação política, e que 

possibilitavam ao público receptor um cálculo aproximado de seus respectivos 

efeitos.  

Consequentemente, ao oferecer um saber geral acerca do funcionamento 

do ordenamento político-social, os discursos memoriais também contribuíam para 

instituir e reafirmar as exigências concretas que advinham de uma situação política 

prática, pois aquilo que é moralmente válido, somente é reconhecido inteiramente 

mediante o surgimento de uma situação que demande uma ação concreta, ou como 

defende Gadamer: “aquele que atua deve ver a situação concreta à luz do que se 

exige dele em geral54”. Deste modo, o conhecimento acerca do ordenamento social 

e das jurisdições de cada esfera de poder, contido nos discursos memoriais, 

indicavam quais seriam os comportamentos e atitudes moralmente aceitos a serem 

                                                           
53 Embora consideremos que os elementos discursivos e as estratégias argumentativas recorrentes 

nos textos do século XVII ibérico estavam condicionadas segundo um repertório prévio de padrões 

referenciais e, portanto, podem ser considerados como princípios formais que os estruturava e 

validava. 
54 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêutica 

filosófica. Tradução Flávio Paulo Meurer. 2.ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1998, p. 466. 
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adotados pela nobreza, a partir das experiências do homenageado narradas em 

forma de memória. 

Levando em conta que tais discursos partem do singular para o geral, ou 

do factual para o universal, ou seja, de uma trajetória pessoal para a moral que a 

informa, as narrativas exerciam, além das funções supracitadas, a de controlar as 

novidades impostas à ação política pelo quotidiano, por meio da autoridade da 

memória e do exemplo construídos no discurso enquanto passado, a partir de 

representações teológico-políticas conhecidas e partilhadas por toda a sociedade, 

conformando-as ao modelo de ordenação político-social instituído, para que estas 

não assumissem um caráter inovador, mas conformador.  

De acordo com Maravall, no século XVII, a experiência vai ocupando, 

cada vez mais, um papel de centralidade dentro daquilo que ele chama “cultura do 

barroco55”. A experiência particular adquire maior autonomia em relação às forças 

sobrenaturais56 e o testemunho pessoal passa a ser um importante critério para a 

organização mental e representação da relação entre o homem e a organização 

político-social. A partir disso, o homem “barroco” concebia a experiência de duas 

formas: primeiramente, ele reconhecia a existência de fatos singulares, cujos 

sentidos eram evidentes por si próprios, em segundo lugar, ele também reconhecia 

que para além desse sentido particular e auto-evidente, existiam outros sentidos 

concorrentes, conferidos pela religião, pela tradição e pela moral, tais como o 

modelo de organização político-social e suas representações, o que permitia a 

sociedade “barroca” relacionar experiências singulares a certos modelos 

organizacionais generalizantes57. 

Seguindo por essa lógica, acreditamos que seja essa dupla concepção 

“barroca” da experiência projetada para as trajetórias singulares dos nobres, o que 

permitia aos autores dos discursos conformar as novidades vividas pelos 

homenageados à organização político-social instituída, inscrevendo-as, 

retoricamente, na representação ideal e pré-validada do grupo social e dos valores 

                                                           
55Maravall define o que ele chama de “cultura do barroco”, como a “cultura de um período europeu 

na qual se buscam o prestígio da monarquia e a restauração dos poderes econômico-sociais dos 

antigos e novos senhores. MARAVALL, J. A. A cultura do Barroco. Análise de uma estrutura 

histórica. São Paulo: Edusp, 1997, p. 330. 
56 Isto não significava, entretanto, o enfraquecimento da importância conferida à dimensão 

sobrenatural por parte do homem seiscentista. Para Maravall, o campo da transcendência 

metafísica não se reduziu, mas expandiu-se, à medida que se passou a concebê-la e compreendê-

la pela mediação da experiência sensível. MARAVALL, op. cit., p. 281. 
57 Ibidem, p. 281-283. 
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a ele relativos, conferindo legitimidade às ações narradas, para que estas pudessem 

se tornar lições exemplares para o público receptor. 

Do século XVI ao século XVIII, a representação, enquanto modo de “dar 

a conhecer um objeto ausente através de uma imagem presente, capaz de fazer 

figurar na memória o objeto tal como ele é58”, era a base fundamental que regia as 

normas de conduta e identidades sociais. Assim, as representações da ordem 

social e das suas esferas de poder político compunham modelos retóricos aos quais 

os discursos memoriais deveriam se conformar. Portanto, o imaginário acerca da 

sociedade e dos seus estamentos, enquanto princípio de compreensão que os 

homens possuíam de si e da organização hierárquica da sociedade, constituía o 

principal critério de autoridade do discurso memorial.  

No entanto, para que as ações dos homenageados fossem legitimadas, além 

da autoridade da representação reconhecida do ordenamento político-social e dos 

valores correspondentes a cada esfera jurisdicional dentro deste, o discurso 

memorial necessitava de outras evocações de autoridade. Primeiramente, como 

ficou entendido anteriormente, esses discursos possuíam um princípio ordenador 

moral definido pela religião.  

Este princípio estava orientado para a finalidade última da Criação, que era 

a salvação da alma e a contemplação da Verdade Divina. Nesse sentido, em uma 

perspectiva global da Criação, toda ação humana estava voltada para alcançar esse 

fim59. Deste modo, os discursos memoriais deveriam demonstrar que as ações do 

homenageado estavam em consonância com o fim supremo da sua existência para, 

desta forma, torná-los exemplos autorizados para a instrução do público receptor. 

Assim, tratava-se de demonstrar que o nobre homenageado no discurso 

memorial utilizou seu livre-arbítrio em consonância com a ordem providencial do 

cosmos, ou a Providência Divina, pois só era considerado realmente livre, aquele 

cuja vontade se coadunasse com a busca do bem supremo, identificado como a 

Salvação60. Deste modo, ao demonstrar que as ações do personagem do discurso 

estavam voltadas para a finalidade última da Criação, que perpassava também a 

                                                           
58ANDRADE, Francisco Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: empresas, descobrimentos e 

entradas nos sertões do ouro da América portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica Editora/Editora 

PUC Minas, 2008, p. 29. 
59 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, p. 136-154. 
60 Ibidem, p. 136-154. 
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ordem natural e, portanto, estava ligada à finalidade mundana da trajetória do 

nobre, que era a de agir em prol do bem-comum, o autor evoca uma autoridade 

sobrenatural, que legitimava as ações narradas no discurso. 

Em segundo lugar, o discurso evocava a autoridade do próprio notável, que 

por possuir o estatuto social de nobre, era considerado um modelo moral para 

aqueles que se encontravam nas esferas mais baixas da ordem social61, assim como 

um modelo de inspiração para seus pares. Haja vista que a trajetória do nobre em 

questão fora digna de memória, pressupõe-se que ele já dispunha de prestígio 

público, advindo do ajuste das suas ações ao cargo por ele ocupado, não somente 

no âmbito institucional, mas também no simbólico, isto é, o homenageado, para 

alcançar a autoridade que legitimasse seus feitos, deveria ser capaz de representar 

sua honra por meio da demonstração pública de virtudes inerentes à condição de 

nobre62, tais como a prudência, a lealdade, a fé e a caridade. Dessa maneira, as 

ações narradas nos discursos memoriais estavam autorizadas pela reputação e pela 

honra do homenageado63. 

Por fim, o autor dos discursos também surge como autoridade, enquanto 

aquele que fornece lições modelares acerca de como prestar bons serviços aos seus 

superiores hierárquicos e ao bem-comum, a partir dos feitos exemplares de um 

homem notável. Portanto, os discursos compunham um duplo papel na articulação 

entre as esferas do ordenamento político-social. Por um lado, serviam como meio 

para a difusão e conformação das representações hierárquicas do poder e das 

relações ajustadas entre os estamentos, assim como mecanismo de negociação de 

                                                           
61 Entretanto, deve-se levar em consideração as particularidades das posições sociais ocupadas por 

cada um, pois nem sempre o que era obrigação moral de um nobre, seria também a de um homem 

comum, como por exemplo, a liberalidade que, enquanto praticada pelos nobres, era considerada 

uma virtude, em relação aos mais pobres seria considerada imprudência. HESPANHA. A fazenda 

In: MATTOSO, José (org.). História de Portugal: o Antigo Regime. Lisboa: Estampa, 1992, p. 

211. 
62 ANDRADE, Francisco Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: empresas, descobrimentos e 

entradas nos sertões do ouro da América portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica Editora/Editora 

PUC Minas, 2008, p. 83. 
63 Desde a época medieval, havia determinadas práticas e gestos simbólicos que conferiam 

distinção social e representavam a honra dos nobres e monarcas, tais como caçar, cavalgar, 

promover festas, exercer ofícios administrativos, e/ou militares, a castidade, a devoção fervorosa, 

a lealdade para com seus superiores, dentre outros. CARVALHO, João Cerineu L. de. O estado 

português avisino e a regulação da violência em princípios do século XV. 2008. 147 f. Dissertação 

(Mestrado) - Curso de História, Departamento de História, Universidade Federal Fluminense, Rio 

de Janeiro, 2008, p. 110. Nesse sentido, o homenageado também detinha autoridade no que diz 

respeito à representação das virtudes inerentes à condição de nobre, tendo exercido exemplarmente 

a “tecnologia das virtudes nobres necessárias à representação da honra”. ANDRADE, op. cit., p. 

83. Portanto, o seu proceder “técnico” em relação à representação de sua honra, também serviam 

como lição aos seus pares. 
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lugares políticos, haja vista que suas narrativas buscavam legitimar ações de 

homens que ocupavam cargos de destaque. Por outro lado, ao conformar o 

conjunto dos feitos do homenageado ao bem-comum do corpo social, pretendendo 

que este se tornasse um modelo a ser seguido por outros nobres, os autores dos 

discursos memoriais contribuíam para a subordinação destes à organização do 

poder64. 

No entanto, deve-se considerar que os autores dos discursos memoriais não 

compunham sua obra a partir de padrões iluministas, haja vista a ausência de 

autonomia autoral no âmbito dos letrados do mundo ibérico no século XVII. Como 

aponta Hansen, isso significava que não havia uma originalidade autônoma e 

subjetiva na invenção geral do discurso. O processo criativo do autor seiscentista 

estava regrado por usos autorizados de temas, representações, efeitos e estratégias 

retóricas, partilhadas coletivamente pela comunidade letrada, os quais eram 

utilizados de acordo com a “memória social de seus bons usos”. Ademais, os 

letrados também estavam subordinados às instâncias hierárquicas superiores, 

como ordens, conselhos, universidades e, portanto, deviam observar quais eram 

os fins de tais instâncias. Nesse sentido, a atividade do autor era definida pelas 

categorias de pertença ao corpo social e subordinada ao bem-comum deste65. 

Dessa forma, a autoridade do autor provinha do seu conhecimento acerca 

do referencial discursivo que lhe era possível utilizar, como os modelos retóricos 

clássicos, “preceitos doutrinários aristotélicos, neoplatônicos, patrísticos, 

escolásticos e neoescolásticos da teologia-política ibérica”, dos quais ele se 

apropriava e os adaptava nos discursos, por meio de sua intervenção particular; e 

segundo a proposta das instituições às quais ele estava subordinado, assim como 

das circunstâncias locais e temporais em que ele estava inscrito66. 

Entretanto, apesar desse elenco pré-definido pela memória dos usos 

autorizados das representações, recursos retóricos e técnicos, o processo criativo 

dos autores ibéricos seiscentistas não era engessado. A imaginação era 

considerada como a manifestação da Luz de Deus na consciência do letrado, a 

                                                           
64 LUZ, Guilherme Amaral. Produção da concórdia: a poética do poder na América portuguesa 

(sécs. XVI-XVIII). Varia historia, Belo Horizonte v. 23, n. 38, p. 543-560, 2007, p. 559-560. 
65 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, p. 181-197. 
66 Ibidem, p. 197. 
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partir da qual o propósito divino revelava e ordenava as imagens internas, que 

tornavam inteligíveis as abstrações de ações concretas e objetos materiais67.  

Nessa concepção, a imaginação era a parte do intelecto que elaborava as 

representações de objetos ausentes, a partir das imagens suscitadas pela 

iluminação divina, selecionando os temas e as representações adequadas ao tipo e 

à intenção do discurso proposto. Tal iluminação divina permitia estabelecer 

relações extraordinárias entre objetos e conceitos. Assim, as representações 

retóricas, como as metáforas, eram concebidas como efeitos da Luz de Deus na 

consciência do autor, que ao revelar abstratamente aspectos inteligíveis de uma 

matéria, evidenciava a presença divina nesse processo criativo68. 

As imagens metafóricas, elaboradas pelos autores dos discursos, eram 

consideradas representações exteriorizadas de conceitos que participavam da 

iluminação de Deus. Nessa perspectiva, haja vista que todas as imagens assim 

criadas eram análogas às contidas na Luz Divina, elas também se aproximavam 

entre si, pois eram efeitos da mesma “Causa luminosa”. Deste modo, era possível 

aos autores aproximar imagens e conceitos bastante distantes, o que se 

denominava agudeza. Quanto maior a agudeza, mais se evidenciava a 

manifestação da Luz Divina na criação do discurso69. 

Com a valorização da imaginação e da agudeza enquanto eixos centrais na 

criação dos discursos, os autores contavam com várias possibilidades de arranjos 

de representações e recursos retóricos, ainda que ordenados a partir de modelos 

pré-definidos. Pode-se dizer, metaforicamente, que os autores dispunham seus 

textos como um “xadrez de palavras”, no qual a agudeza correspondia aos 

“lances” efetuados, os quais combinavam argumentos e representações, enquanto 

o engenho era o conhecimento que o autor possuía acerca das regras que 

delimitavam as combinações de palavras, em outras palavras, o engenho era a 

capacidade técnica do autor aplicada à sua agudeza70. 

Retomando a questão da evocação de autoridades nos discursos 

memoriais, gostaríamos de ressaltar que, segundo Gadamer, a autoridade não se 

fundamenta, essencialmente, em um ato irracional de submissão, ou obediência 

                                                           
67 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, p. 203-204. 
68 Idem, ibidem. 
69 Ibidem, p. 208. 
70 Ibidem, p.209. 
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cega por parte do sujeito, mas em uma atitude de conhecimento e reconhecimento. 

Atribui-se autoridade a uma pessoa, a partir do momento em que se reconhece que 

esta encontra-se em um patamar superior de entendimento e que, portanto, seu 

juízo possui primazia sobre o dos demais. Disso depreende-se que a autoridade, 

antes de outorgada, é adquirida. Ela parte de uma ação de reconhecimento, que faz 

com que os sujeitos reconheçam seus limites e confiram a outro uma perspectiva 

mais apropriada71. 

Assim sendo, não devemos negar a participação do público receptor na 

legitimação/autorização dos discursos memoriais. Nas monarquias ibéricas do 

século XVII, o público receptor assumia o papel de juiz da eficácia da construção 

retórica da obra, ou seja, do efeito produzido pelas representações teológico-

políticas apresentadas na narrativa. Sendo assim, o público era considerado como 

conhecedor dos preceitos de coerência que regravam a composição dos 

discursos72, conformando aquilo que poderia ser acrescentado ou retirado da sua 

estrutura formal73. Consequentemente, os juízos emitidos pela recepção da obra 

também eram normativos, haja vista que cada grupo da totalidade do corpo social 

se reconhecia a partir das representações que os discursos memoriais faziam 

acerca de suas posições na ordem hierárquica da sociedade74.  

Vale ressaltar que não se tratava de uma “opinião pública” dotada de 

autonomia política ou crítica, mas da identificação e ratificação de posições 

hierárquicas, assim como do reconhecimento dos privilégios e deveres relativos 

aos diversos grupos sociais, por meio de suas representações75. 

Para completar esse quadro de legitimação do discurso, é necessário 

apontar que os feitos do homenageado deveriam estar vinculados, de alguma 

forma, a um passado imemorial, isto é, àquilo que sempre foi e deveria continuar 

sendo. A trajetória do nobre se ligava à outra mais ampla, a do reino, que por sua 

                                                           
71 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêutica 

filosófica. Tradução Flávio Paulo Meurer. 2.ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1998, p.419-420. 
72 De acordo com Hansen, no século XVII, nas monarquias ibéricas e conquistas, o público 

receptor dos discursos se dividia entre vulgos e discretos. O público discreto se caracterizava pela 

sua capacidade de ajuizar a composição retórica da obra, assim como por ser conhecedor dos “bons 

usos” das representações teológico-políticas, isto é, dos lugares-comuns aplicados aos discursos, 

enquanto o vulgo era qualquer “rústico falho de discernimento”, o que não era exclusividade de 

uma ou outra posição social, considerava-se vulgo todo aquele incapaz de reconhecer a lógica de 

construção do discurso, segundo a teologia e moral política. HANSEN, João Adolfo. Barroco, 

neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, p.169-215, 2008, p. 188-191. 
73 Ibidem, p. 210. 
74 Ibidem, p. 211.      
75 Ibidem, p. 195. 
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vez, inseria-se na história das “intervenções temporais da Providência Divina”. 

Nesse sentido, por um lado, o louvor aos feitos e virtudes do homenageado 

exaltavam o passado, por outro, não deixavam de prescrever o presente, pois 

constituíam modelos exemplares de conduta76. Ademais, pela expectativa de que 

os nobres agiriam de acordo com os exemplos narrados nos discursos, para que 

suas trajetórias também fossem dignas de memória, os discursos buscavam 

edificar o futuro77. 

Dessa forma, os discursos memoriais não são assim denominados por nós 

apenas porque estavam dispostos em forma de memória, mas também porque o 

que neles se dizia era potencialmente memorável, ou seja, eles não pretendiam ser 

apenas uma espécie de herança cultural; mas, sobretudo, afirmavam-se enquanto 

discursos que sustentavam uma verdade moral superior, que ligava uma trajetória 

individual a uma universal, que era comunicada à população a partir de uma 

memória composta, principalmente, por  narrativas de ditos e feitos de 

personagens investidos de autoridade e notoriedade. 

Contudo, essa verdade moral superior transmitida pelos discursos 

memoriais não assumia, necessariamente, um caráter absoluto ou dogmático, visto 

que ela decorria de experiências práticas. A seleção daquilo que poderia ou não 

ser memoriável dependia das disputas de interesse entre grupos político-sociais, 

assim como dos limites impostos pela compreensão e aceitação do público 

receptor.  Diacronicamente, de um discurso memorial para outro, ocorria uma 

atualização dessas experiências, pois, se era a partir delas que se aprendiam as 

lições do passado, presumia-se que os discursos devessem possuir a faculdade de 

narrar as novas experiências do presente e, com base nelas, formular um novo 

aprendizado78, o que oferecia novas oportunidades de afirmação dos interesses de 

pessoas e grupos conflitantes.  

Isto é, diante de uma situação concreta da vida de um nobre a qual deve 

narrar, o autor de um discurso memorial se via obrigado a fazer certas 

                                                           
76 FERREIRA, Valéria Maria Pena. Retórica das lágrimas: sermões e orações fúnebres na Bahia 

do século XVII. 2007. 260 f. Tese (Doutorado) - Curso de Letras, Estudos Literários da Faculdade 

de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2007, p. 240-244. 
77 FRANÇA, Susani Silveira Lemos. A representação do passado e a moral no século XV em 

Portugal. Tempo, Niterói, v. 14, n. 28, p.145-164, 2010, p. 151-153. 
78 KOSELLECK, R. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Tradução 

de Wilma Patrícia Maas e Carlos Almeida Pereira; revisão técnica de César Benjamin. Rio de 

Janeiro: Contraponto; ed. PUC-Rio, 2006, p 312-313. 
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“concessões” em relação aos fundamentos morais tradicionais que envolviam tal 

situação, não por um desvio, ou desrespeito à moral, mas por encontrar o que 

moralmente melhor se ajustava à situação, portanto, era necessário que o autor 

possuísse o conhecimento que o “autorizasse” a fazer esse tipo de formulação de 

novos aprendizados79. Isto é, ele deveria conhecer os “bons usos” do repertório 

discursivo e das representações teológico-políticas que poderiam ser aplicadas aos 

casos imprevistos nos discursos. 

Tendo isso em vista, mesmo o malogro de uma ação pautada nas lições 

narradas em um discurso memorial não ocasionaria, necessariamente, a sua 

condenação por parte do corpo social, mas a abertura de outra expectativa em 

relação a ela, o que possibilitava o ajuste dessa mesma experiência e de sua relação 

causa-efeito às representações reconhecidas da organização social80, e também a 

apropriação dessa experiência pelos modelos retóricos que normatizavam os 

discursos memoriais. 

Isso acabava por diminuir a tensão existente entre os discursos memoriais 

e suas recíprocas intenções de legitimidade, pois essa atualização constante da 

experiência, tendo como base experiências anteriores “autorizadas” e já plasmadas 

na representação dos grupos político-sociais tende, se não a impossibilitar, pelo 

menos a dificultar a completa anulação de uma experiência anterior por outra mais 

recente81. 

Porém, sabe-se que não há uma lógica discursiva absoluta dentro de uma 

organização sócio-política e que a ela se refere, e embora reconheçamos a 

existência de uma lógica discursiva hegemônica, que orienta e busca controlar as 

ações e representações políticas, esta não elimina as demais, ainda que utilize sua 

condição de critério legitimamente reconhecido para invalidá-las e desqualificá-

las, ou mesmo ignorá-las, caso estas não tenham adesão de um público 

significante. E, como deixamos dito anteriormente, mesmo um modelo discursivo 

                                                           
79 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêutica 

filosófica. Tradução Flávio Paulo Meurer. 2.ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1998, p. 463-478 
80  Ibidem, p. 478-520. 
81 Maravall nos traz um importante exemplo acerca da capacidade conformadora e de assimilação 

das representações e condutas sociais pela “cultura do barroco”. Segundo o autor observa, mesmo 

um “desvio” extremado, como era o caso do bandoleiro, não escapava da força integradora da 

“sociedade barroca”, e vinculava-se à moral social tradicional, evocando valores nobiliários como, 

por exemplo, a “honra pela espada”. Dessa maneira, mesmo o tipo social do bandoleiro não 

desafiava os valores que fundamentavam a ordem social, e sim os reconhecia como plenamente 

vigentes. MARAVALL, J. A. A cultura do Barroco. Análise de uma estrutura histórica. São Paulo: 

Edusp, 1997, p. 330, p. 107-108. 
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hegemônico não é autônomo, ou imutável, pois está sujeito a uma constante 

atualização de experiências e, portanto, à interferência de modelos concomitantes 

ou anteriores82. 

Neste sentido, pode-se afirmar que coexistem, em uma mesma organização 

político-social, diferentes modelos normativos de discurso, correspondentes a 

situações, objetivos e grupos específicos, e que podem tanto ser contrários uns aos 

outros, como complementares. Em uma escala menor, é possível dizer que mesmo 

dentro de um mesmo grupo de autores, que se dedicavam a produzir discursos 

memoriais, poderiam coexistir diferentes “técnicas” discursivas que destoavam 

daquelas que faziam parte do modelo hegemônico, sem, no entanto, chegar a 

suplantá-lo, por não serem coerentes com as expectativas que o público receptor 

possuía do ordenamento político-social e de seus papéis enquanto parte dela, isto 

é, falhava em persuadi-lo acerca do que tentava figurar a partir do uso particular 

de referências discursivas comuns83. 

Um exemplo que pode ser citado acerca do que foi colocado anteriormente, 

é o do debate em torno da questão de “Razão de Estado84”, que foi difundida pela 

Europa durante os séculos XVI e XVII. Embora os discursos dos tratados de Razão 

de Estado não possuíssem a intenção de compor uma memória e, portanto, 

adotassem estratégias retóricas diferentes daquelas que compunham os discursos 

memoriais, eles eram obras de caráter moralista e político; e suas prescrições e 

disputas no campo discursivo acabavam por afetar, sincronicamente, o referencial 

retórico dos discursos memoriais85. 

                                                           
82 SILVA, A. C. L. F. Reflexões metodológicas sobre a análise do discurso em perspectiva 

histórica: paternidade, maternidade, santidade e gênero. Cronos: Revista de História, Pedro 

Leopoldo, n. 6, p. 194-223, 2002, p. 195. 
83 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, p. 210-211. 
84 Pedro Cardim ressalta que a razão de Estado tem pouco a ver com a acepção de Estado moderno, 

a expressão designava uma arte de governar mais abertamente “política”, ou seja, mais distante da 

justiça e do direito canônico. No entanto, a emergência da razão de Estado no século XVII não 

rompeu com os princípios católicos sobre os quais se assentava o ordenamento político84. 

CARDIM, Pedro. Centralização política e Estado na recente historiografia sobre o Portugal do 

Antigo Regime. Nação e Defesa, n.87, p.129-158, 1998, p. 151-152. 
85 Os discursos de razão de Estado e os discursos memoriais possuem várias metáforas em comum, 

as quais utilizavam para representar o bom governo da ordem social, tais como o rei como cabeça 

do corpo político, que deve articular os demais membros, o rei enquanto piloto de um barco, que 

deve levar seus súditos para águas seguras, ou ainda o rei como bom pastor, que guia seu rebanho, 

além de vários outros exemplos. DANTAS, Vinícius Orlando de Carvalho. O conde de Castelo 

Melhor: valimento e razões de Estado no Portugal seiscentista (1640-1667). 2009. 293 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de História, Departamento de História, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2009, p. 52. Dessa maneira, as disputas acerca das representações do bom 
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Resumidamente, é possível afirmar que na Península Ibérica seiscentista 

havia duas correntes de pensamento contrárias, que reivindicavam para si a 

justificativa das ações políticas por parte do monarca. A primeira, de base 

escolástica, sustentava que para a existência de um bom governo era necessário 

que as relações políticas estivessem subordinadas à moral cristã e aos 

ensinamentos católicos, enquanto a segunda, inspirada nas ideias de Maquiavel e 

Tácito, assumia uma posição mais pragmática, na qual os “meios adequados” 

(ação política) para atingir os “fins” (expandir e/ou conservar os domínios de uma 

monarquia) estavam sujeitos a regras extraordinárias e circunstanciais que, 

frequentemente, não se coadunavam com a moral Católica86.  

O debate entre a Razão de Estado Católica e a Razão de Estado baseada 

nos ensinamentos de Maquiavel girava em torno da possibilidade de que o 

monarca revogasse temporariamente a lei, em função de uma situação de 

necessidade imprevista, como guerras e crises internas. Ambos os lados 

reconheciam que era possível que o monarca se utilizasse de regras extraordinárias 

diante de necessidades extremas. Entretanto, de acordo com a Razão de Estado 

Católica, esse poder extraordinário somente poderia ser exercido tendo em vista o 

bem-comum do reino, assim como não eram permitidas ações que ferissem 

diretamente a moral cristã, como mentir, por exemplo. Diferentemente, para os 

partidários de Maquiavel, em tempos de necessidade extrema, era lícito ao 

monarca dispensar as leis tão somente com o objetivo de manutenção e 

fortalecimento do poder real, desvencilhado de qualquer preceito moral87.  

Nas monarquias ibéricas, onde o plano ético-político se fundava na 

concepção política de pensadores como Platão, Aristóteles, Sêneca, Cícero e 

Tomás de Aquino, segundo os quais as relações de governo não se separavam da 

moral e das virtudes88, as ideias de Maquiavel, enquanto Razão de Estado, foram 

veementemente rejeitadas, pois eram vistas como uma constante ameaça de 

tirania. No entanto, apesar do “antimaquiavelismo” ibérico, as ideias do pensador 

florentino despertavam grande interesse por parte de letrados e nobres. Deste 

                                                           

governo nos discursos de Razão de Estado também influenciavam os discursos memoriais e, 

provavelmente, o inverso também ocorria.  
86 DANTAS, Vinícius Orlando de Carvalho. O conde de Castelo Melhor: valimento e razões de 

Estado no Portugal seiscentista (1640-1667). 2009. 293 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

História, Departamento de História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2009, p. 79. 
87 Ibidem, p. 78-83. 
88 Ibidem, p. 50. 
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modo, apesar das restrições à obra de Maquiavel, coexistiam vários entendimentos 

sobre política e governo89, sem, no entanto, abalar as representações teológico-

políticas sobre as quais se assentava a ordenação político-social, que era 

sustentada pelo discurso hegemônico do bem-comum da república cristã, o qual 

considerava o pensamento de Maquiavel como um conjunto de ensinamentos 

profanos, de propensões tirânicas90. 

Certamente que no caso dos discursos memoriais, a disputa pela 

legitimidade entre interesses conflitantes ocorria de uma maneira mais sutil, haja 

vista que estes utilizavam uma linguagem retórica e não institucional. Dessa 

forma, a legitimação da preeminência de pessoas e grupos sociais era mais uma 

questão de persuadir o público receptor, por meio de representações e estratégias 

retóricas, do que de convencê-lo por meio de argumentações dogmáticas91.  

Nessa perspectiva, ao analisar os discursos memoriais, devemos levar em 

consideração os mecanismos de avaliação que seus autores e público possuíam em 

relação às representações políticas, as quais diziam respeito ao conhecimento, 

sentimentos, e crenças compartilhadas acerca do ordenamento das esferas de 

poder e do papel exercido por cada um dentro delas, o que concorria para a 

formação de julgamentos e opiniões que as pessoas e grupos sociais nutriam em 

relação à organização político-social, e que se consolidavam em valores que 

orientavam a ação política92. 

                                                           
89 DANTAS, Vinícius Orlando de Carvalho. O conde de Castelo Melhor: valimento e razões de 

Estado no Portugal seiscentista (1640-1667). 2009. 293 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

História, Departamento de História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2009, p. 87. 
90 Entretanto, a rejeição enfática da obra de Maquiavel, não significou o desaparecimento dos 

tópicos maquiavélicos do debate político na península ibérica, diversos letrados utilizavam 

citações de Cícero, Tácito e Sallustio, para discutir implicitamente o pensamento do pensador 

Florentino. MONTEIRO, Rodrigo Bentes; DANTAS, Vinícius, Maquiavelismos e governos na 

América portuguesa: dois estudos de ideias e práticas políticas. Tempo, v. 20, n. 36, p. 1-26, 2014, 

p. 23-24. 
91 Nesse sentido, Ferreira chama a atenção para o pensamento de frei Luís de Granada, para quem 

o pregador não deveria agir como um dialético que disputa com os doutos, mas como quem fala 

com o povo, o qual se persuade melhor com exemplos e afetos do que com razões filosóficas. 

Dessa maneira, o sermonista não deveria reduzir a sua prática apenas a um formalismo dialético, 

mas estimular a vontade e satisfazer os afetos do público receptor. FERREIRA, Valéria Maria 

Pena. Retórica das lágrimas: sermões e orações fúnebres na Bahia do século XVII. 2007. 260 f. 

Tese (Doutorado) - Curso de Letras, Estudos Literários da Faculdade de Letras da Universidade 

Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007, p. 192-

193. 
92 KUSHNIR, Karina & CARNEIRO, Leandro Piquet. As Dimensões Subjetivas da Política: 

cultura política e antropologia política. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 13, n. 24, p. 227-

250, 1999, p. 230. 
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As representações teológico-políticas apresentadas nos discursos 

memoriais referiam-se ao seu público receptor a partir da constituição hierárquica 

da sociedade, buscando persuadi-lo acerca da posição natural de cada um na 

ordem político-social. Para cumprir com tal objetivo, os discursos reproduziam 

padrões do modelo de ordenação político-social, que conformavam uma 

experiência coletiva partilhada assimetricamente, de acordo com o lugar social do 

autor, do homenageado e do público nas esferas de poder. No entanto, haja vista 

que somente se pode persuadir a respeito daquilo que se conhece, tais 

representações deveriam observar certas “regras de enunciação”93, para construir 

e legitimar a memória exemplar pretendida. 

Nesse sentido, a análise das representações teológico-políticas nos 

discursos memoriais nos permite delinear determinadas configurações, 

concorrentes ou convergentes, utilizadas pelos diversos grupos sociais para 

representar e assimilar o modelo de ordenação político-social; as maneiras como 

tais representações e discursos reconheciam e demonstravam as identidades 

sociais; suas posições na hierarquia social; seus respectivos estatutos e, por fim, a 

forma como esses discursos e sua linguagem iam se institucionalizando, vincando 

e perpetuando a existência dos grupos e dignidades a partir dos seus 

representantes94. Dessa forma, as representações da ordem social contidas nos 

discursos extrapolavam o plano textual e adentravam no âmbito prático da ação 

política. 

Portanto, os discursos não devem ser pensados fora de uma articulação 

com suas dimensões extratextuais ou de enunciação concreta. Torna-se necessário 

relacionar as representações retórico-políticas ao contexto histórico que 

condicionava sua produção e à “comunidade de discurso” que os produzia, ou seja, 

uma comunidade de autores que se utilizava de uma mesma linguagem e regras 

de enunciação para produzir e difundir discursos95 que possuíam a mesma 

finalidade e unidade geral de sentido. 

No caso dos discursos memoriais, a comunidade de discurso que os 

produzia era composta majoritariamente por religiosos e juristas que, ao 

                                                           
93 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, p. 179-181. 
94 CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados, São Paulo, v.5, n.11, 

p. 173-191, 1991, p. 182. 
95 POCOCK, J.G.A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: EDUSP, 2003, p. 72. 
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possuírem autoridade atribuída pelo público receptor, possuíam condições de 

desenvolver uma linguagem acerca do campo do político, organizando as regras 

de enunciação e determinando as possibilidades discursivas. Em contrapartida, 

essa elaboração do vocabulário político estava condicionada historicamente pela 

própria concepção de linguagem que se tinha nas monarquias ibéricas do século 

XVII96. Para Hansen, a linguagem seiscentista se configurava enquanto 

“jurisprudência” dos usos dos recursos linguísticos, que prescrevia que todas as 

representações retóricas deviam ser “boas”97, isto é, deveriam observar as regras 

de verossimilhança em relação ao objeto representado e de decoro em relação à 

ocasião hierárquica apresentada98. 

Dessa forma, estamos conscientes de que, ainda que durante a trajetória do 

homenageado ocorressem experiências extraordinárias, cuja representação 

específica ainda não estivesse formalizada, os meios para fazê-lo já estavam 

dispostos nesta regra dos “usos autorizados dos signos”, compartilhado pela 

comunidade de discurso e regulado por lógicas de analogia, que decidiam o 

verossímil e o harmônico entre os termos. No entanto, sabemos que cada nova 

experiência originada fora do discurso gerava novas dificuldades na linguagem 

utilizada para representá-la, ou seja, novas maneiras de utilizar o referencial que 

já se possuía99. 

As tentativas de legitimar experiências extraordinárias, ainda não 

reconhecidas e assimiladas pela ordem político-social, eram acompanhadas por 

um intenso debate dentro da comunidade de discurso, assim como a utilização de 

diversas estratégias discursivas por parte dos autores, tais como mudanças 

conceituais e inclusão de contextos emergentes100. Dessa forma, as mudanças nos 

discursos devem ser observadas em conjunto com as tensões político-sociais que 

influenciavam a comunidade de discurso que os criava e difundia, e que 

                                                           
96 POCOCK, J.G.A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: EDUSP, 2003, p. 42-68. 
97 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, p. 199-200. 
98 A adequação seiscentista da representação ao objeto, também infere que, assim como a ordem 

político-social, todo gênero, espécie, elementos e fenômenos da Criação estavam organizados 

hierarquicamente. HANSEN, op. cit., 200. 
99 POCOCK, op. cit., p. 56. 
100 Ibidem, p. 56-57. 
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transpareciam nos textos por meio das reutilizações de conceitos, metáforas, 

alegorias e demais elementos retóricos101. 

Contudo, é válido ressaltar que as convenções linguísticas utilizadas pela 

comunidade de discurso na elaboração dos discursos memoriais eram limitadas, 

primeiramente pela linguagem disponível a qual os autores podiam recorrer, e que 

era composta de lugares comuns adequados à cada ocasião e mensagem 

pretendida, isto é, “uma combinação de peças textuais na maioria das vezes 

preexistentes102”. Em segundo, pelos temas prescritos que condicionavam e 

direcionavam a discussão política, e em terceiro, pela própria condição do autor, 

que não pressupunha autonomia individual em relação aos critérios da 

comunidade de discurso, isto é, não possuía a prerrogativa de “subjetividade 

concorrencial”, ou seja, os discursos memoriais não possuíam “originalidade”, no 

sentido de “concorrer com outras originalidades no mercado de bens culturais”103. 

Ademais, há que se considerar que a linguagem se transforma a partir de 

pressões que lhe são externas. Consequentemente, o processo de resposta às novas 

experiências requer novos meios discursivos, ou novas maneiras de utilizar os 

meios já existentes. Todavia, esse processo demanda tempo, e é marcado por 

diversas descontinuidades, especialmente no caso dos discursos memoriais, pois 

os autores encontravam-se em comunidades de discurso circuncidadas por 

paradigmas e convenções mais restritas acerca dos usos da linguagem104. 

Retomando o exemplo da polêmica entre a Razão de Estado 

“maquiavélica” e a “verdadeira Razão de Estado”, ou “Razão de Estado Católica”, 

podemos acompanhar como se desenvolvia uma disputa discursiva acerca de 

tópicos políticos nas monarquias ibéricas no século XVII.  Ainda que houvesse 

                                                           
101 Embora a documentação seja deficiente em relação a esse trabalho de relacionar os discursos 

com os debates ocorridos dentro da comunidade que os elabora, ela nos proporciona certos 

vislumbres de algumas polêmicas entre autores, por meio de insinuações em determinadas partes 

das obras que não fazem parte do discurso em si, como as notas de rodapé, prólogos, exórdios, 

dedicatória, etc. 
102 Massimi cita o tratado chamado Ecclesiastessive de ratione condicionante, de Erasmo, que 

contém um elenco de fragmentos textuais ou “sylva” (representações, exemplos, sentenças e 

provérbios) que serviam para preencher retoricamente a enunciação da doutrina cristã nos sermões 

pós-tridentinos, MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: 

Edições Loyola, 2005, p. 131. Levando em consideração que a linguagem política tinha sua origem 

na linguagem religiosa, cremos que não apenas nos sermões, mas em todo discurso memorial, seus 

autores se utilizavam de lugares comuns discursivos “autorizados” em seu processo de elaboração. 
103 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, p. 195-197. 
104 POCOCK, J.G.A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: EDUSP, 2003, p.56 
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interesse dos governantes no debate acerca dos temas propostos por Maquiavel; 

para os pensadores defensores do catolicismo, era necessário combater e refutar 

todas suas teses e de seus seguidores. A impossibilidade de adequar os 

ensinamentos de Maquiavel à doutrina Católica criava uma necessidade de um 

combate direto aos debates que se difundiam na Europa. Para tais pensadores, era 

importante fundar um conceito de Razão de Estado que resgatasse o cristianismo 

e a ética nas relações públicas, formando uma linguagem política a partir das 

premissas do catolicismo105. 

O historiador Vinícius Orlando de Carvalho Dantas retrata essa situação 

ao citar o jesuíta espanhol Ribadeneyra, para quem, compartilhando o pensamento 

da época, o príncipe cristão deveria sempre pautar seu comportamento pela justiça, 

para dar a cada um o que lhe era devido, assim como deveria compreender que as 

honras e riquezas que ele possuía eram mais do reino do que propriamente dele. 

Rybadeneyra também ressaltava a unidade existente entre o rei e seus súditos, 

comparando o reino ao corpo humano, no qual o rei era a cabeça e os súditos 

compunham o restante do corpo, devendo todos servir ao bem-comum deste. 

Nesse sentido, o bom governante não poderia tomar decisões sem antes consultar 

as diversas partes que compunham o seu corpo106.  

Percebemos assim, que o jesuíta espanhol reproduzia tópicos corporativos 

para combater a teoria política de Maquiavel, descrevendo o poder real como um 

poder limitado e o governo como a manutenção dos equilíbrios estabelecidos. 

Nesses termos, “todos os acenos da teoria política moderna para um governo 

baseado na vontade, nomeadamente na vontade arbitrária do rei, eram geral e 

enfaticamente rejeitados107”. 

Dessa forma, Ribadeneyra responde ao discurso político de Maquiavel por 

meio de ferramentas linguísticas preexistentes, segundo a percepção corrente de 

como a ordem social deveria ser mantida, ou como coloca Pocock, na intenção de 

restaurar as convenções desafiadas por Maquiavel, enquanto adversário, 

Ribadeneyra busca replicar “apresentando vinho velho em novas garrafas”, pois 

                                                           
105 DANTAS, Vinícius Orlando de Carvalho. O conde de Castelo Melhor: valimento e razões de 

Estado no Portugal seiscentista (1640-1667). 2009. 293 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

História, Departamento de História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2009, p. 52. 
106 Ibidem, p. 84. 
107 HESPANHA, Antônio Manuel. As estruturas políticas em Portugal na época moderna. In: 

TENGARRINHA, José (Org.). História de Portugal. 2. ed, 2001, p. 13. 
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para refutá-lo, era necessário fazê-lo aceitando sua linguagem e pressupostos, para 

depois negar sua aceitabilidade108. No caso deste exemplo, podemos dizer que a 

discussão acerca de um problema político recente, como a Razão de Estado, foi 

traduzido em termos morais tradicionais, apresentados por meio do modelo natural 

de organização política, para que se pudesse obter soluções éticas para tempos de 

guerra e crise interna, ou justificações morais para a rejeição ao arbítrio 

incondicional do monarca. 

Nesse processo de formação da linguagem do “bom governo”, muitos 

recursos discursivos foram criados ou reutilizados para definir a imagem do 

governante ideal, segundo a qual suas ações deveriam subordinar o útil ao que era 

moralmente aceito, levando sempre em consideração o bem-comum dos súditos, 

ou o que era compreendido como tal. Todavia, apesar de ser um dos principais 

difusores do “antimaquiavelismo” na península ibérica, Ribaneneyra não era o 

único a se utilizar da linguagem que se originava no interior do debate acerca da 

razão de Estado. 

Em Portugal seiscentista, muitos autores faziam duras críticas às medidas 

de governo do rei Filipe IV (Filipe III de Portugal) e de seu favorito, conde de 

Olivares, consideradas “maquiavélicas”. No período pós-restauração, diversos 

discursos memoriais e tratados políticos portugueses condenavam moralmente a 

política dos monarcas castelhanos, por meio de conceitos tradicionalmente usados 

na teoria política, tais como as noções de “tirania” e sua vinculação com as noções 

de “maquiavelismo”, “mau governo” e “más razões de Estado”109. 

Dessa forma, os tratados que envolviam as discussões em torno da Razão 

de Estado conduziam o debate político a partir de conceitos e representações 

teológico-políticas tradicionais, as quais formavam recursos retóricos e lugares 

comuns que apresentavam continuidade em meio às transformações e se 

estendiam por uma longa duração, formalizando os demais discursos acerca do 

exercício do poder político, tais como os discursos memoriais. Contudo, isso não 

significava um completo engessamento da linguagem, pois era justamente na 

tensão entre a linguagem tradicional e as transformações da linguagem em uso, 

                                                           
108 POCOCK, J.G.A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: EDUSP, 2003, p. 45. 
109 DANTAS, Vinícius Orlando de Carvalho. O conde de Castelo Melhor: valimento e razões de 

Estado no Portugal seiscentista (1640-1667). 2009. 293 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

História, Departamento de História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2009, p. 43-79 
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que se poderia observar o êxito ou fracasso dos autores em propor novos usos e 

combinações do repertório discursivo disponível110. 

É também nesse sentido que podemos dizer que os discursos memoriais 

fazem parte de uma tradição retórica ou discursiva, pois eles possuíam autoridade 

atribuída e reconhecida, e eram compostos por meio de uma linguagem estável e 

perdurável no tempo, ou seja, não se trata apenas de uma sequência de textos, mas 

de uma continuidade de uma forma discursiva, cuja elaboração e interpretação 

eram pautadas pela mesma lógica organizacional e de compreensão111, fundadas 

na representação do ordenamento político-social como um corpo humano, que 

conferia sentido às práticas sociais e uma certa homogeneidade aos discursos112. 

Dentro dessa perspectiva, nos discursos memoriais coexistem dois níveis 

temporais de experiência, o sincrônico, que diz respeito a certas estruturas de 

repetição/atualização, como é o caso da memória, que se confirma pelos atos de 

rememoração; e o diacrônico, que se refere à singularidade das situações vividas 

pelo homenageado, narradas no discurso. Quanto mais autoridade é conferida à 

memória por parte dos agentes político-sociais, menos os acontecimentos únicos 

possuiriam a capacidade de romper as estruturas sincrônicas113.  

Portanto, em sociedades de cunho tradicionalista114, tal como entendemos 

as monarquias da Península Ibérica no século XVII, nas quais a história e a 

memória115 se colocavam anteriormente a qualquer reflexão pragmática e, 

                                                           
110 POCOCK, J.G.A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: EDUSP, 2003, p. 74-76. 
111 Apesar de Pocock considerar a palavra “tradição” insuficiente para descrever o que ele chama 

de continua de interpretação, ou continuum discursivo, cremos que, no caso específico dos 

discursos memoriais, devido aos fatores particulares que delimitam as formas possíveis de 

enunciação nesse tipo de discurso, o termo tradição discursiva seja adequado. POCOCK, op. cit., 

p, 54-55. 
112Enfatizamos que a análise dos discursos memoriais a partir da relação do texto com o seu 

contexto extratextual é de suma importância para a presente tese, pois, assim como Koselleck 

aponta, a história não deve ser encarada como um fenômeno puramente linguístico, ou que o 

trabalho do historiador se resume unicamente ao campo hermenêutico. KOSELLECK, R. Uma 

História dos Conceitos: problemas teóricos e práticos. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, 

n.10, p. 134-146, 1992. 134-146. 
113 KOSELLECK, R. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Tradução 

de Wilma Patrícia Maas e Carlos Almeida Pereira; revisão técnica de César Benjamin. Rio de 

Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006, p 326. 
114 Assim como nos discursos memoriais dos quais ela se utiliza. 
115 A concepção de história corrente no século XVII era de inspiração ciceroniana, da história 

enquanto magestra vitae, que conferia ordem à experiência a partir da reposição de padrões 

hierárquicos fundados na memória de casos selecionados criteriosamente, segundo a justificativa 

do ordenamento social e da emulação de virtudes e feitos heroicos de figuras notáveis, isto é, a 

história era composta pela memória da nobreza, que permitia prever novas aplicações desse saber, 

na representação discursiva, e também na prática. HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e 

outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, p.169-215, 2008, 195, nota 39. 
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portanto, possuíam a autoridade de conferir sentido às práticas políticas; a 

dimensão diacrônica, isto é, aquela que diz respeito às experiências extraordinárias 

ou singulares, dificilmente prevalecia sobre a estrutura sincrônica, de caráter 

repetitivo116. 

De acordo com o que foi dito até agora, pode-se dizer que os discursos 

memoriais eram estruturados/formalizados por uma comunidade de discurso que 

se utilizava de uma espécie de linguagem política retórica, não institucional (como 

o é, por exemplo, a linguagem jurídica)117, com um modo de argumentação 

próprio, fundamentado na narrativa das experiências e virtudes de um grande 

homem, considerado como modelo de conduta a ser seguido por aqueles que 

exerciam a mesma função, ou outra semelhante, e também como exemplo moral 

à população em geral. 

Por linguagem política, entendemos um conjunto de modos de enunciação 

conhecidas e reconhecidas por uma comunidade de discurso. Ou seja, uma 

linguagem política é um agrupamento de instrumentos e estratégias linguísticas 

possíveis, utilizadas por mais de um autor para se referir ao universo político de 

determinada época e localidade. Nesse sentido, a linguagem política não deve 

confundir-se com o estilo e subjetividade do autor, mas ser capaz de comunicar 

enunciados a diversos autores coetâneos118.  

Esse modo de argumentação, típico das monarquias ibéricas do século 

XVII e dos discursos memoriais produzidos durante esse período, era reconhecido, 

utilizado e compartilhado por uma mesma comunidade de discurso (autores e 

autores-leitores), que compartilhavam de uma linguagem política relacionada ao 

ideal de nobreza, para compreender-se entre si, e também para comunicar sua 

                                                           
116 Ao menos não em uma perspectiva dialética-linear progressiva, aos moldes hegelianos. 
117 Embora consideremos a linguagem política nas monarquias ibéricas do século XVII uma 

linguagem retórica e não institucional ou “técnico-profissional”, cremos que nessas sociedades, 

mesmo a linguagem de textos jurídicos alcançava uma grande difusão social, pois as 

representações da ordem social e de suas esferas jurisdicionais, enquanto uma linguagem 

“jurisprudencial”, traduzia para o púbico em geral, de forma simplificada e aforística, 

compreensões teológicas, filosóficas, políticas e morais bastante elaboradas. Forneciam normas e 

esquemas classificadoresclaros e nítidos, que eram usados por juristas e por leigos, na sua versão 

original ou na sua forma vulgarizada. Nesse sentido, cremos que a linguagem política, tal como a 

jurídica, ao entrecruzar tais esquemas lógicos de classificação, que muitas vezes remetia ao 

quotidiano da população, também possuía força normativa na taxonomia político-social. 

HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 

Niterói, v.11, n.21, p.121-143, p. 121-143, 2006, p. 130-132. 
118 POCOCK, J.G.A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: EDUSP, 2003, p. 68.  
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mensagem a uma comunidade interpretativa119, a qual incluía tanto o público 

receptor, como os patrocinadores das obras. Por conseguinte, os discursos não 

eram demarcados somente pelas estratégias discursivas dos autores, mas também 

pelas simpatias e antipatias de sua audiência e de seus benfeitores, que embora 

não participassem da produção dos textos diretamente, delimitavam-nos de acordo 

com sua apreciação estética e categorias de compreensão do universo político. 

 

Os homens notáveis e os discursos memoriais 

 

Após a delineação do que na presente tese deve ser compreendido por 

discursos memoriais e da maneira como os analisamos, faz-se necessário definir 

aquilo que sustenta seu eixo narrativo, ou seja, sua figura central: o “memoriável”, 

homenageado pelo autor em sua obra. Como referido anteriormente, uma pessoa 

considerada digna de memória era, sobretudo, uma personalidade que havia se 

destacado no cenário político-social, em razão de sua trajetória como bom 

governante, ou bom oficial.  

Nos discursos memoriais, deparamo-nos com variadas formas utilizadas 

pelos autores para mencionar a pessoa para quem a homenagem é dirigida. Dentre 

as mais utilizadas estão: nobre, fidalgo, principal, maior, grande, esclarecido, 

ilustre e herói. No entanto, o objetivo da análise não é decifrar a taxionomia social 

dos homenageados, haja vista que tais formas de tratamento poderiam se referir a 

pessoas que exerciam diferentes ofícios e sustentavam diferentes designações 

honoríficas. O que nos importa, nesse sentido, é como e por quais razões essas 

pessoas, que faziam parte de uma elite política, eram representadas e reconhecidas 

nos discursos e pelos discursos. 

Dessa forma, e tendo em vista as possíveis ambiguidades semânticas que 

estes termos podem acarretar, ao nos referirmos aos personagens dos discursos 

memoriais, optamos aqui por utilizar a denominação de notável, não porque ela 

apareça mais frequentemente nos documentos, mas porque a designação de 

notável remete a um importante critério de distinção hierárquica ou status social: 

o de fama pública. Nesse sentido, o bacharel em direito Francisco Xavier da Serra 

                                                           
119 POCOCK, J.G.A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: EDUSP, 2003, p. 54. 
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Craesbeeck120, em seu manuscrito do início do século XVIII, intitulado Espelho 

da nobreza do Reyno de Portugual, afirma que a palavra nobre significa 

“conhecido” e, portanto, a nobreza estava relacionada às notícias que se possuía 

acerca de algo ou alguém121.  

A fama pública consistia na prática diuturna de se viver de maneira 

honrada, sendo a honra considerada a maneira de se comportar em diversos 

âmbitos, de acordo com a própria distinção hierárquica, mas também de agir 

adequadamente perante a dignidade de outrem122. Tal demonstração constante de 

respeito pelas distinções sociais produzia a estima pública, confirmando a 

legitimidade da posição social ocupada123, isto é, a fama pública era um critério 

de avaliação que decidia publicamente se um homem deveria ser considerado 

notável124. 

Colocando em outros termos, um notável era aquele que “aparentava a 

representação mais adequada à sua posição na hierarquia”, demonstrando que 

reconhecia o seu lugar dentro da ordenação político-social, enquanto subordinado 

ao monarca e ao bem-comum do reino, por meio da representação dos privilégios 

próprios de sua esfera jurisdicional. Deste modo, sua superioridade social estava 

condicionada a sua submissão política à ordem tradicional. Levando em 

consideração que essa posição de “destaque pela submissão” deveria ser 

demonstrada externamente, por meio de atributos, emblemas e ações; era 

                                                           
120 Francisco Xavier da Serra Craesbeeck foi um fidalgo português e familiar do Santo Ofício. 

Formou-se em direito na Faculdade de Coimbra. Foi juiz das propriedades de Lisboa e juiz de fora 

da Vila de Castelo-Branco, acumulou também os cargos de ouvidor da comarca de Monte Mór o 

Velho, corregedor de Guimarães, e provedor da Esgueira. MACHADO, Diogo Barbosa. Biblioteca 

lusitana: histórica, crítica e cronológica – na qual se compreende a notícia dos autores portugueses 

e das obras, que compuseram desde o tempo da promulgação da Lei da Graça até o tempo presente. 

Lisboa: Oficina de Antônio Isidoro da Fonseca, 1741-1759. 2 v, p. 234. 
121 CRAESBEECK, Francisco Xavier da Serra. Espelho da nobreza do Reyno de Portugual. 

Manuscritos Reservados, [17--], p. 1. Biblioteca Nacional de Portugal, p. 1. 
122 Esta adequação do trato social do notável à expectativa que o público possuía acerca da 

representação do seu status segue uma lógica ou “esquema mental” semelhante àquela da 

representação retórica. A representação da posição hierárquica também deve ser “boa”, isto é, ao 

“representar” publicamente os atributos do status social a que se pertence, deve-se ter em conta 

aquilo que é apropriado à sua imagem, e respeitar o decoro em relação às demais posições 

hierárquicas. 
123 HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 

Niterói, v.11, n.21, p. 121-143, 2006, p. 132-134. 
124 No entanto, vale esclarecer que a fama pública diz respeito mais ao prestígio social, do que 

diretamente a uma atribuição de competência funcional. HESPANHA, op. cit., p. 132.  



53 
 

 

 

necessário que o status social se ajustasse à imagem construída publicamente 

sobre sua representação em diversas circunstâncias de sua vida125.  

O bacharel em teologia e direito, António Carvalho de Parada126, em seu 

tratado impresso em 1627, chamado Discurso politico fundado en la doctrina de 

Christo Nuestro Señor, y de la Sagrada Escritura, defende que a honra, em termos 

políticos, é um atributo exterior, pois somente se pode chamar de honrado, aqueles 

que possuíam fama de homem honrado. Tal fama dependia, na ordem que coloca 

o autor, das obras de valor, do sangue ilustre e da ocupação de um lugar de 

preeminência na hierarquia social. Apesar dessas três características serem 

complementares, António de Carvalho argumenta que os feitos virtuosos devem 

ser mais estimados na composição de uma reputação honrada, pois ao não obrar, 

ou obrar de maneira desonrada, mesmo um rei poderia comprometer tanto sua 

nobreza hereditária, como o exercício do ofício régio127. 

Seguindo essa lógica, cada ato de um nobre deveria representar, ou ajudar 

a representar publicamente, o seu status político-social. Considerando que os 

discursos memoriais se referem a uma elite de homens notáveis, que compreendia 

desde o monarca até os altos oficiais do reino, a “pedagogia” dos discursos deveria 

incidir sobre a esfera das realizações políticas e militares, mas também sobre as 

atividades e preocupações habituais dos homenageados no âmbito familiar e 

religioso, assim como nas relações que eles estabeleciam com aqueles que lhes 

rodeavam128. 

Dessa maneira, os grandes feitos do homenageado deveriam ser capazes 

de diferenciá-los dos homens comuns, cujo status social não lhes conferia 

                                                           
125 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, 212-213. 
126 António Carvalho de Parada foi nomeado pelo Arcebispo de Lisboa, Dom Miguel de Castro, 

como procurador do Clero de Portugal na Corte de Madrid. Em virtude de sua célebre obra 

intitulada Arte de Reynar, em 1644 foi nomeado guarda-mor da Torre do Tombo. MACHADO, 

Diogo Barbosa. Biblioteca lusitana: histórica, crítica e cronológica – na qual se compreende a 

notícia dos autores portugueses e das obras, que compuseram desde o tempo da promulgação da 

Lei da Graça até o tempo presente. Lisboa: Oficina de Antônio Isidoro da Fonseca, 1741-1759, 4 

v, p. 234. 
127 PARADA, António Carvalho de. Discurso politico fundado en la doctrina de Christo Nuestro 

Señor, y de la Sagrada Escritura: si conviene al govierno espiritual de las almas, o al temporal de 

la republica aprovarse el modo de predicar de reprehender a los principes, y ministros. Al Don 

Alfonso Furtado de Mendoça, Arçobispo de Lisboa, y Governador de Portugal por el Doctor 

Antonio Carvallo de Parada Arcipreste en la sancta Sè de Lisboa, Lisboa, por Pedro Craesbeeck 

del Rey, 1627, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 6-6 (v). 
128 FRANÇA, Susani Silveira Lemos. A representação do passado e a moral no século XV em 

Portugal. Tempo, Niterói, v. 14, n. 28, p.145-164, 2010, p. 161. 
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distinção honorífica para realizar tais empresas e, portanto, de incentivar os seus 

pares, ou seja, homens que possuíam a mesma129“qualidade e crédito” a emular130 

tais “feitos virtuosos”131. 

Entretanto, como defende o poeta espanhol Lorenzo Suárez de Chaves, em 

seu Diálogo de la nobleza y fama132, impresso em 1577, a fama pública, apesar de 

enobrecer, não possuía valor em si. A pessoa não devia buscar a fama como fim, 

pois agindo de maneira virtuosa, esta surgiria “naturalmente”. Para o poeta, deve-

se assumir uma postura estoica e cristã em relação à fama; e “dela é mais digno 

quem a despreza”133. 

Nesse sentido, diferentemente dos heróis da antiguidade clássica, um nobre 

se tornaria memoriável não pelas suas façanhas e glórias, mas pela exemplaridade 

dos seus ditos e feitos. É pela possibilidade de se tornar um modelo de referência 

para os seus pares, a partir da visão ideal do agir de acordo com sua distinção 

social,134 que um homem poderia ser considerado notável perante o público e o 

modelo político-social no qual estava inserido.  

Há, porém, que se levar em consideração que a fama dependia da memória 

da comunidade, portanto, era um atributo bastante frágil135. A honra deveria ser 

plenamente reconhecida pelo público e, em uma sociedade na qual “a aparência 

manifestava a essência” e a “natureza se lia na tradição”, a fama e a reputação de 

notável deveria ser confirmada pela manifestação pública diuturna dos valores 

                                                           
129 Ou semelhante, haja vista a grande variedade de estatutos sociais. 
130 Emular é um ato que vai além de imitar, busca superar o feito valoroso, para assim também se 

tornar digno de memória e conseguinte emulação. 
131 ANDRADE, Francisco Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: empresas, descobrimentos 

e entradas nos sertões do ouro da América portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica Editora/Editora 

PUC Minas, 2008, 50-51. 
132 Segundo Martínez Torrejón, pouco se sabe acerca de Lorenzo Suárez de Chaves. O Diálogo de 

la nobleza y fama é o décimo oitavo diálogo dos vinte e três que compõem sua única obra 

conservada, denominada Diálogos de varias questiones, impressa em Alcalá em 1577. 

MARTÍNEZ TORREJÓN, José Miguel. Diálogo de la nobleza y fama. Criticón, Tolouse, n. 59, 
1993, p. 21-22. 
133 MARTÍNEZ TORREJÓN, José Miguel. Diálogo de la nobleza y fama. Criticón, Tolouse, n. 

59, 1993, p. 26-27. 
134 O que inclui não somente o desfecho de suas ações, mas a moralidade que as motivava e 

estavam contidas nela. Nos discursos memoriais, muitas vezes a intenção do notável, modelada 

por um forte dever moral, tornava-se mais importante do que os seus efeitos, pois, mesmo estando 

hierarquicamente e moralmente acima dos homens comuns, até mesmo os grandes reis 

encontravam-se sujeitos às imperfeições humanas, embora os autores procurem geralmente 

atribuir os efeitos indesejáveis de alguma ação do notável, não a ele, mas a algum “mal ministro” 

com inclinações tirânicas. 
135 OLIVAL, Fernanda, Rigor e interesses: os estatutos de limpeza de sangue em Portugal, 

Cadernos de Estudos Sefarditas, Lisboa, 2004, n.4, p. 151-182, p. 159. 
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relativos à posição social ocupada136. Nesse sentido, a memória escrita da 

trajetória do notável compunha um importante meio de confirmação e conservação 

de sua honra e de sua linhagem, ao qual a sua descendência poderia recorrer.  

Dessa forma, a exemplaridade de um notável configurava o ponto central 

nos discursos memoriais. Mais do que os “memoriáveis” em si, era a própria 

exemplaridade desses homens que aparecia no cerne dos discursos. Mais do que a 

pessoa do homenageado, era a lição que sua trajetória inspirava que compunha sua 

memória. 

As ações exemplares dos grandes homens conferiam singularidade a sua 

trajetória, tirando-a da esfera do ordinário. Tais feitos valorosos eram codificados 

por meio das representações de virtudes políticas, morais e religiosas137. De 

acordo com o pensamento aristotélico-tomista, que engendrava os esquemas 

mentais da época, pode-se dizer que as próprias ações dos homenageados se 

tornavam representações, a partir de uma elaborada linguagem, cuja expressão 

visual de conceitos remetiam a um simbolismo com fortes referências à cultura 

clássica, ao feudalismo medieval e à tradição cristã. Apesar dos discursos serem 

construídos por meio de referências que demandavam grande erudição, a 

transmissão da representação dos atos notáveis era facilitada por uma série de 

emblemas, símbolos, epígrafes138e metáforas, que formavam um modelo de 

representação mais ou menos fixo e determinado, o qual conferia segurança e 

familiaridade ao público receptor, viabilizando a compreensão da exemplaridade 

das ações narradas139. 

De acordo com o pensamento aristotélico-tomista, o processo de 

conceitualização de um objeto, ou de uma ação, seguia a seguinte ordem: o objeto 

sensível ou ação suscitava no intelecto sua reprodução representativa que, por sua 

vez, originava seu reconhecimento intelectual, em forma de conceito. Esse 

esquema de representação requeria o uso de imagens depositadas previamente na 

memória do público receptor de um discurso. Dessa maneira, um discurso 

                                                           
136 HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 

Niterói, v.11, n.21, p. 121-143, 2006, p. 134. 
137 ANDRADE, Francisco Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: empresas, descobrimentos 

e entradas nos sertões do ouro da América portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica Editora/Editora 

PUC Minas, 2008, p. 75. 
138 CUNHA, Mafalda Soares da. A Casa de Bragança 1560-1640: práticas senhoriais e redes 

clientelares, Lisboa: Editorial Estampa, 2000, p. 103. 
139 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, p. 112-113. 
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memorial era uma maneira de tornar a trajetória do homenageado novamente ao 

plano sensível, por meio de recursos imagéticos. A metáfora e a metonímia 

possuíam importância fundamental nessa operação, pois mais importante do que 

a demonstração abstrata ou filosófica da “verdade”, era que os conceitos político-

teológicos fossem fixados nas mentes do público, por meio de formas 

figurativas140. 

Nessa concepção, os discursos memoriais transmitiam um conhecimento 

que se referia a todas as circunstâncias da vida cotidiana de um notável, e servia 

como exemplo e inspiração aos seus pares, unindo a experiência do homenageado 

à experiência do público receptor, por meio de um conhecimento que, embora 

fosse representação, partilhava da realidade sensível das ações narradas. 

As ações exemplares dos homenageados eram compreendidas como 

evidências do ajuste de sua trajetória a sua respectiva posição político-social, pois 

segundo a lógica aristotélico-tomista, a pessoa conhecia a si mesmo, mais pelas 

suas ações do que pela abstração e raciocínio. Assim, como a narrativa dos feitos 

de um notável oferecia um conhecimento experimental (empírico), pautado em 

uma lógica de representação que vinculava a realidade da narrativa à realidade do 

público receptor, os discursos memoriais funcionavam como espelhos, a partir dos 

quais os notáveis poderiam se ver e compreender o seu lugar na ordem social141. 

Portanto, os discursos memoriais dizem respeito a uma elite política, a qual 

os utilizava para avaliar as ações de seus pares e legitimar posições hierárquicas, 

tendo como base uma “visão de longe”, típica do pensamento católico, que inseria 

todos os eventos políticos na Providência Divina, compreendendo-os como 

capítulos na história da salvação humana142.  

Assim sendo, os feitos dos notáveis também diziam respeito a todo 

ordenamento político-social. Isto é, embora fossem discursos que se referiam a 

uma trajetória “individual”, os discursos memoriais reproduziam uma 

jurisprudência de valores morais e definições éticas de comportamento, 

representando as prerrogativas de cada esfera de atuação político-social. Dessa 

                                                           
140MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, p. 113. 
141 Ibidem, p. 111-171. 
142 FERREIRA, Valéria Maria Pena. Retórica das lágrimas: sermões e orações fúnebres na Bahia 

do século XVII. 2007. 260 f. Tese (Doutorado) - Curso de Letras, Estudos Literários da Faculdade 

de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2007, p. 240-241 
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maneira, os discursos memoriais atuavam como instrumento de coesão e defesa 

de interesses de grupos particulares, mas também representavam certos valores 

compartilhados pela sociedade como um todo143. 

Ao utilizarmos termos como “iguais” e “pares”, estamos nos reportando a 

termos da época, que eram empregados nos discursos memoriais, e não como 

categorias taxonômicas. Estamos cientes de que até a própria definição de elite, 

enquanto parte da sociedade que detinha o poder político, denota uma 

homogeneidade teórica que não se via na prática, haja vista as diversas subdivisões 

da estratificação social. Nas monarquias ibéricas do século XVII, as posições 

sociais estavam ligadas ao exercício de determinadas funções, que vão se 

diversificando ao longo do século144, e que devem ser levadas em consideração, 

como, por exemplo, a ascensão das classes letradas e dos oficiais ultramarinos. 

Contudo, não obstante a heterogeneidade da elite político-administrativa 

das monarquias ibéricas, a representação da sociedade, repartida em grupos 

hierarquizados de acordo com a função social, permaneceu até a segunda metade 

do século XVIII. Tal ordenação hierárquica da sociedade não ocorria por decreto 

real, ou diretamente por via do poder econômico, tampouco por critérios estritos 

de nascimento, mas, sobretudo, em função do exercício “natural” das diversas 

atividades ou ofícios político-administrativos145. 

Isso tornava possível, por exemplo, que as elites da América portuguesa 

utilizassem o acesso a cargos camarários como instrumento de distinção 

hierárquica, isto é, de nobilitação, e se arrogassem a qualificação de nobre, ainda 

que não o fossem “de fato”, ou formalmente. Segundo tal perspectiva, ainda que 

uma pessoa não possuísse as qualidades inatas para ser considerado ilustre, como 

a ascendência familiar ou a pureza de sangue, era possível alcançar a “fama 

pública” e se tornar um notável perante a comunidade local, por meio da prestação 

de serviços ao rei146. Portanto, é principalmente nesse sentido de distinção social 

                                                           
143 FERREIRA, Valéria Maria Pena. Retórica das lágrimas: sermões e orações fúnebres na Bahia 

do século XVII. 2007. 260 f. Tese (Doutorado) - Curso de Letras, Estudos Literários da Faculdade 

de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2007., p. 240-241 
144 HESPANHA, António Manuel. História das Instituições. Épocas Medieval e Moderna, 

Coimbra: Almedina, 1982, p. 221. 
145 Ibidem, p. 221. 
146 FRAGOSO, J., GOUVÊA, M. F., BICALHO, M. F. B. Uma leitura do Brasil colonial. Bases 

da materialidade e da governabilidade no Império, Revista Penélope, n. 23, p. 67-88, 2000, p. 76-

78. 
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e política que compreendemos as elites as quais os homenageados dos discursos 

memoriais faziam parte. 

 

O bem-viver dos homens notáveis 

 

Levando em consideração que os discursos memoriais tratavam 

essencialmente (embora não somente) da trajetória que compreendia a vida e a 

morte dos homens ilustres, buscaremos fazer uma interpretação, de maneira geral, 

a respeito daquilo que o conceito de “vida” representava para os autores e público 

receptor das obras.  

Primeiramente, recorremos novamente ao pensamento Aristotélico-

tomista para compreender a noção de boa vida ou bem-viver. O conceito que regia 

a boa vida era o de honestidade. A vida honesta consistia em se viver de acordo 

com os preceitos da natureza, e estava vinculada à honra.  Por sua vez, a honra 

encontrava-se intimamente ligada à hierarquia natural das matérias e fenômenos, 

que os classificava do mais nobre ao menos nobre, e servia como modelo para as 

relações político-sociais. Segundo essa ideia, uma conduta honesta era aquela que 

prestava as devidas honras à “excelência de alguém”, devendo ser observada tanto 

em relação aos outros, quanto ao próprio posto no escalonamento social. Dessa 

maneira, o bem-viver era seguir o ideal de uma vida honesta, pautada pelo respeito 

ao decoro hierárquico, que traduzia os bons termos das relações e situações 

sociais147. 

Em relação aos nobres e seu lugar no ordenamento político-social, o bem-

viver, ou viver honestamente, significava comportar-se de acordo com os preceitos 

naturais requeridos pelo cargo ocupado, em um processo de constante ajustamento 

de sua conduta pessoal às expectativas públicas requeridas pela sua função 

político-social. Ademais, a ordem natural era reflexo da ordem Divina, portanto, 

a postura honesta de um notável deveria ajustar-se também à ordem sobrenatural. 

Isto é, ao assumir uma atitude “honrada” em relação ao seu status social e perante 

                                                           
147 HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 

Niterói, v.11, n.21, p. 121-143, 2006, p. 125. Hespanha elucida esse princípio por meio do exemplo 

da conversação, na qual a atitude honrada e honesta, “ainda que interior, tem manifestações 

exteriores, como a conversação. De onde a conversação honesta é a que traduz adequadamente, 

nos seus termos, nos seus temas e nas suas fórmulas, a relação justa (ajustada) entre os 

conversadores”. 



59 
 

 

 

os demais, o notável demonstrava o ajuste de sua trajetória ao projeto divino que 

ordenava a natureza, e inspirava a disposição natural da hierarquia social148. 

No entanto, a adequação da conduta pessoal aos preceitos do cargo 

ocupado era apenas um dos fatores que compunham a “fama pública” do notável, 

base da sua distinção social. A constante observação das obrigações religiosas e 

morais inerentes a posição social era um dever de todos os homens, mesmo dos 

oficiais mecânicos, os quais, por uma questão de honestidade, estavam impedidos 

de exercer profissões não mecânicas, ou ainda de assumir profissões mecânicas 

que não a deles própria149. De acordo com essa perspectiva, para se distinguir dos 

demais, o bem-viver dos nobres deveria incluir a realização de feitos 

extraordinários a serviço da Coroa, conhecidos como empresas.  

As chamadas empresas estavam ligadas ao conceito de feito ou “ação 

virtuosa”150, que também se fundava na ordem natural. Portanto, a realização de 

empresas estava prescrita pelo ideal de honestidade, ou seja, o feito virtuoso 

deveria seguir um decoro hierárquico. Era necessário que a ação empreendida 

fosse ajustada à condição ou “qualidade” (estado natural) do protagonista. Dessa 

maneira, somente alguém que possuísse um status social elevado era digno e capaz 

de levar a cabo uma ação virtuosa a serviço da Coroa e do bem-comum do reino151. 

O prelado Cristóvão de Almeida152, na sua Oraçam funebre nas exéquias 

annuaes do Serenissimo Rey de Portugal Dom Manoel, impressa em 1665, 

evidencia essa obrigação de empreender boas obras, que estava profundamente 

associada ao exercício do poder. O autor afirma que “a natureza do Rey em quanto 

Rey he o seu officio, & como seu officio he sua natureza, o mesmo serà no Rey o 

                                                           
148 ANDRADE, Francisco Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: empresas, descobrimentos 

e entradas nos sertões do ouro da América portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora/Editora PUC Minas, 2008, 55. 
149  HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 

Niterói, v.11, n.21, p. 121-143, 2006, p. 127. 
150  ANDRADE, op. cit., p. 57-58. 
151 Ibidem, p. 49-58. 
152 Cristóvão de Almeida foi um religioso da ordem de Santo Agostinho, ficou conhecido como 

um dos maiores letrados de seu tempo, especialmente nos assuntos relativos à Teologia Moral. 

Também foi célebre pelo seu talento como orador, sendo muito admirado pela nobreza lusitana. 

Entre seus títulos mais importantes, estão o de Bispo titular de Martyria, Pregador Da Capela Real 

e membro do Conselho Real. MACHADO, Diogo Barbosa. Biblioteca lusitana: histórica, crítica 

e cronológica – na qual se compreende a notícia dos autores portugueses e das obras, que 

compuseram desde o tempo da promulgação da Lei da Graça até o tempo presente. Lisboa: Oficina 

de Antônio Isidoro da Fonseca, 1741-1759. 4 v, p. 569. 
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nam obrar, que o nam ser153”. Essa ideia de que o dever de realizar empresas era 

imanente à natureza do ofício, não se restringia apenas ao ministério régio, mas se 

estendia a todos os cargos que se associavam ao governo da república, ou seja, os 

postos de nobreza. 

Entretanto, essa predisposição natural para obrar empresas extraordinárias, 

inerente à dignidade de um cargo de destaque na sociedade, principalmente os de 

“governança”, antes de uma vantagem concedida, era compreendida como uma 

obrigação; um fardo que aqueles que estavam à frente da sociedade deveriam 

carregar. A vida de um notável não era apenas a soma dos seus ditos e feitos 

durante sua trajetória enquanto notável, mas assumia, ela própria, um caráter de 

empresa, era, antes de tudo, um trabalho a ser realizado. 

É nesse sentido que um homem ilustre se diferenciava dos demais, ele se 

destacava em razão de sua aptidão para levar a cabo apropriadamente os ditames 

do seu cargo e posição social. Era preciso qualidades notáveis (inatas e/ou 

adquiridas) para suportar o encargo de estar à frente da organização político-

social, de guiar e proteger aqueles que não podiam fazê-lo por si próprios154.  

É verdade que a condição de homem notável conferia uma posição 

privilegiada na hierarquia social, e era um propósito empreendido pelos membros 

das elites das monarquias ibéricas, mas, como se defende nos discursos memoriais 

e tratados político-morais, isso não deveria configurar o objetivo final da vida, e 

sim uma consequência natural do cumprimento de suas obrigações enquanto uma 

pessoa investida de autoridade: obrigação em relação ao ajuste da sua conduta à 

sua posição e função social, enquanto dignitário; obrigação em relação à sua 

família (ou casa), enquanto pater famílias; obrigação em relação aos seus vassalos 

(ou subordinados), enquanto seu mestre e modelo155. 

                                                           
153ALMEIDA, Cristóvão de. Oraçam fúnebre nas exequias annuaes do Serenissimo Rey de 

Portugal Dom Manoel. Disse-a na Santa Casa da Misericordia desta cidade de Lisboa em 13 de 

Dezembro de 1655 o P. M. Fr. Christovam de Almeyda, Lisboa, na officina de Antonio Craesbeeck 

de Mello, 1665, Biblioteca Nacional de Portugal, sem número de páginas.  
154 NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-

XVI). Madrid: Eudema, 1988, p. 86 
155 Essas categorias as quais o notável deve honrar, são categorias nas quais ele se integra 

naturalmente e inevitavelmente, e a partir das quais ele é investido de seus atributos sociais. 
HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 

Niterói, v.11, n.21, p. 121-143, 2006, p. 135.  



61 
 

 

 

Acerca dessa concepção do governo enquanto encargo, o licenciado 

espanhol Baena Parada156, em seu Epitome da vida, e feitos d'el Rei D. Sebastião 

de Portugal, impressa em 1691, cita o filósofo estoico, Crisipo, que afirmava o 

seguinte: 

 

Que ningun hombre havia de procurar cargo de mando; porque 

se lo aze bien, cae en aborrecimiento de los hombres; y si mal, 

en el de Dios. Fuera de que si quien ha de governar hombres, 

busca medios para no oìr sus vozes, ni lastimarse de sus quexas, 

no serà hombre, sino marmol, indigno de que le rindan 

obediencia los hombres157. 

  

Baena Parada evidencia o peso da responsabilidade dos governantes, cuja 

conduta era julgada não somente pelos governados, mas também por Deus, haja 

vista que suas trajetórias políticas deviam ser consoantes com a moral cristã e a 

Providência Divina. Nesse sentido, o exercício do poder político era concebido 

mais como sacrifício do que como uma vantagem, pois além de governar os 

demais homens, atentando-se para suas demandas, aqueles que ocupavam “cargo 

de mando” deviam governar a si próprios para serem dignos de obediência. 

Segundo essa perspectiva, o governo dos povos era compreendido como parte 

integrante da natureza dos nobres, e não como algo a ser livremente almejado. 

Não obstante esse caráter de encargo, a vida dos notáveis enquanto 

empresa era algo irrenunciável, pois ninguém poderia dispor de sua própria 

natureza. A nobreza, compreendida como a primazia conferida pela ordem natural 

a determinados seres, objetos e fenômenos158, obrigava o nobre a uma vida honesta 

e, em concordância com ela, a obrar feitos virtuosos, pois estes constituíam um 

exemplo que induziria os demais membros da elite político-social à imitação e à 

emulação159. 

                                                           
156 Baena Parada foi congregante e secretário da Venerável do Apóstolo São Pedro de Sacerdotes 

de Madrid, que se dedicava ao amparo dos pobres. BAENA, José Antonio Álvarez y. Hijos de 

Madrid, ilustres ensantidad, dignidades, armas, ciencias y artes: Diccionario Histórico, v. 3. 

Madrid: Oficina de D. Benito Cano, 1789, p. 270. 
157 BAENA PARADA, Juan de. Epitome da vida, e feitos d'el Rei D. Sebastião de Portugal, 

Madrid: en la Emprenta de Francisco Barries, 1691, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 32. 
158 Hespanha sustenta, a partir da obra “Origem da nobreza política”, de Álvaro Ferreira de Vera, 

que a nobreza “é um estado natural que residiria inclusivamente nas coisas inanimadas (ouro, 

pedras preciosas), ou nos animais carentes de razão (falcão, boi, leão) ou mesmo nas qualidades 

(como as cores) ”. HESPANHA, op. cit., p. 135. 
159 ANDRADE, Francisco Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: empresas, descobrimentos 

e entradas nos sertões do ouro da América portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica Editora/Editora 

PUC Minas, 2008, 50-58. 
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Essa lógica é utilizada pelo frei Luís da Silva160 para compor a 

exemplaridade da boa vida de Dom Luís Álvares de Távora161. Em sua Oraçam 

fúnebre nas exequias do Marquez de Tavora, impressa em 1674, o frei apresenta 

o marquês como um modelo de zelo: 

 

Fez Deos ao nosso Heroe Ministro tão zeloso, que pode ser 

exemplar de Grandes Ministros pello seu zello, pois sendo o seu 

zello o ouro dos maiores quilates, o esmaltou com as mais 

singulares virtudes; muito desinteresse no servir, muita 

liberalidade no despender, muita verdade no aconselhar, 

&muita liberdade no propor162. 

 

Tal lógica também se aplicava ao próprio rei, e pode-se dizer que 

principalmente ao rei, pois este ocupava o lugar de maior proeminência dentro da 

organização político social. A nobreza conferida aos monarcas pela ordem natural 

colocava-lhes em uma posição acima de todas as demais instâncias do reino. 

Portanto, seu bem-viver era considerado o maior exemplo de honestidade e um 

guia para alcançá-la163. 

Ademais, a observância dos preceitos religiosos e morais que compunham 

a boa vida dos monarcas cumpria uma função política objetiva, que era a de 

assegurar a fidelidade dos súditos, como ressalta António de Sousa de Macedo164, 

                                                           
160 Luís da Silva foi um religioso da Ordem da Santíssima Trindade, bispo de Titiópoli e deão da 

Capela Real, mais tarde foi promovido a Prior Mor de Aviz. O religioso também foi membro da 

Junta dos Três Estados, bispo de Lamengo, bispo da Guarda e arcebispo de Évora. SILVA, Manoel 

Telles da. História da Academia Real da História Portugueza, Lisboa: Officina de Joseph Antonio 

Sylva, 1727, p. 183-184. 
161 Trata-se de Antonio Luis de Tavora, que foi marquês de Távora e conde de Ericeira, membro 

do Conselho Real e do Conselho de Guerra e governador das armas da província do Tras os 

Montes. MENEZES, Luis de. Compendio panegirico da vida, e acçoens do Excellentissimo 

Senhor Luis Alverez de Tavora, escrito por Dom Luis de Menezes, Conde da Eryceira. Oraçam 

funebre, que prégou nas suas Exequias o Illustrissimo Senhor Dom Frey Luis da Sylva Varios 

versos dedicados ao mesmo assumpto. Offerecido ao Senhor Antonio Luis de Tavora, Lisboa: por 

Antonio Rodriguez d'Abreu, 1674, capa. 
162 SILVA, Luís da. Oraçam funebre, que disse D. Frey Luis da Sylva no Convento de N. Senhora 

de Penha de França, nas exequias do Marquez de Tavora, Lisboa: Antonio Rodriguez d'Abreu, 

1674, Biblioteca Nacional de Portugal, p.10. 
163 Alguns notáveis, como os reis, possuíam certos deveres, que embora não constituíssem 

obrigações formais, faziam parte dos bons costumes da sociedade. Estes deveres também 

obedeciam ao decoro perante a situação hierárquica: “Os amigos devem-se graças (liberalidades, 

favores) mútuas; os poderosos devem proteção aos humildes (amizade, liberalidade). Os ricos 

devem esmola aos pobres (caridade). E alguns – como o rei – pela especial dignidade em que estão 

colocados, devem tudo isto numa forma superlativa (magnanimidade) ”. HESPANHA, António 

Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, Niterói, v.11, n.21, p. 121-

143, 2006, p. 140. 
164 António de Sousa de Macedo nasceu em 1606, na cidade do Porto. Graduou-se em Direito em 

Coimbra, indo posteriormente para Lisboa onde exerceu os cargos de desembargador dos Agravos 

na Casa da Suplicação, conselheiro da Fazenda e de juiz das Justificações do Reino. Após a 
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em seu tratado de 1651, Armonia política dos documentos divinos com as 

conveniencias d'Estado: exemplar de principes no governo dos gloriosíssimos 

reys de Portugal ao sereníssimo principe Dom Theodosio. Conforme o autor, uma 

das consequências de o príncipe guardar a doutrina da religião, 

 

he dar bom exemplo aos vassallos para lhe serem fieis; porque, 

sendo certo que o obrar dos Principes he preceito para os 

subditos, não há tam eficaz meo para os persuadir à fidelidade, 

como ver que elle a guarda ao seu superior, como ensinarà que 

se obedeça aos Principes quem não obedece quem fez aos 

Principes?165 

 

A obediência do monarca para com Deus tornava-se um exemplo de 

excelência para seus súditos, pois assim como o rei havia sido feito rei pela 

vontade Divina, ou “por graça de Deus”, com o objetivo de defender, conservar e 

expandir seu reino para o “melhor serviço de Deus166”, devendo-lhe fidelidade e 

gratidão; os nobres deviam fazer o mesmo em relação ao monarca, especialmente 

quando estes fossem dignitários de cargos providos por meio de graça ou mercê 

régia167. 

É importante salientar que ao afirmar que o rei se torna rei por graça divina, 

não queremos dizer que a legitimidade e origem do seu poder era proveniente de 

uma sucessão dinástica consagrada por Deus, que lhe conferia poderes 

absolutos168, mas que o monarca era sagrado por um ato de graça divina, segundo 

                                                           

Restauração da Independência de Portugal, foi nomeado secretário da primeira embaixada a 

Inglaterra. Em 1650 foi à Holanda como embaixador de Portugal. Durante o reinado de Dom 

Afonso VI, foi nomeado secretário de Estado e feito comendador e cavaleiro da Ordem de Cristo. 

O conjunto de suas obras faz elogios à Restauração e à Casa de Bragança. MACHADO, Diogo 

Barbosa. Biblioteca lusitana: histórica, crítica e cronológica – na qual se compreende a notícia dos 

autores portugueses e das obras, que compuseram desde o tempo da promulgação da Lei da Graça 

até o tempo presente. Lisboa: Oficina de Antônio Isidoro da Fonseca, 1741-1759. 1 v, p. 399-401. 
165 MACEDO, António de Sousa de. Armonia política dos documentos divinos com as 

conveniências d'Estado: exemplar de principes no governo dos gloriosíssimos reys de Portugal ao 

sereníssimo principe Dom Theodosio por Antonio de Sousa de Macedo, Haga do Conde: na 

officina de Samuel Broun impressor ingrez, 1651, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 17-18. 
166 NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-

XVI). Madrid: Eudema, 1988, p. 54. 
167 Ainda que alguns cargos, como o de governador-geral e vice-rei possuíssem a prerrogativa de 

distribuir mercês em forma de provimento de cargos, essas eram conferidas sempre em nome do 

rei, “fonte de todas as mercês”. 
168 ANDRADE, Francisco Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: empresas, descobrimentos 

e entradas nos sertões do ouro da América portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica Editora/Editora 

PUC Minas, 2008, p. 32 



64 
 

 

 

um plano devido, inteligente e racional169. Assim, o monarca não era um reflexo 

imediato de Deus, que era considerado o único grande Rei, mas sendo os monarcas 

humanos limitados, estes eram concebidos apenas como suas representações 

imperfeitas170, e estavam igualmente submetidos às “leis Divinas da Criação171”. 

Essa questão da origem divina do poder régio, e das obrigações religiosas 

que o acompanham, é explicada por António de Sousa nos seguintes termos: 

 

A Religião, a que o direito das gentes obriga todos os homens, 

he divida maior do Reys, não sò porque devendo elles preceder 

aos mais nas virtudes [...] mas tambem, porque, avendo sahido 

de Deos; por quem reinam, he curso natural, que, para 

continuarem, tornem a sua origem, como os rios ao mar; sendo 

substitutos de Deos, devem reinar so para Elle, por não serem 

rebeldes: recebendo de Deos a jurisdicçam, tem delle particular 

dependencia, conforme a direito: e exaltandoo Deos, são 

obrigados a humilhar se lhe mais, sob pena de ingratidão172. 

 

O monarca, por ocupar o lugar de preeminência na hierarquia social, 

deveria também ser superior a todos em virtude, principalmente nas questões 

religiosas, pois havendo recebido a jurisdição régia diretamente de Deus, era sua 

obrigação render-lhe obediência. Sob essa ótica, Deus agraciava o príncipe com o 

ministério real, este, por sua vez, deveria retribuir o benefício, servindo ao melhor 

interesse da fé Católica, por obrigação de obediência e gratidão. Como é possível 

perceber, esse processo, que englobava a tríade dar-receber-restituir, era visto 

como um movimento circular, pois para se manter de acordo com o curso natural, 

o monarca deveria retornar à sua origem, isto é, voltar o seu governo político para 

a glória de Deus, origem do seu poder. 

Esta lógica da exemplaridade da vida do príncipe abrange, de maneira 

semelhante, a todos os homens nobres, cujas vidas também deviam servir de 

exemplo para seus subordinados. A partir dessa lógica, podemos observar a 

existência de uma corrente de fidelidade, pautada no ideal da relação patrão-

                                                           
169 HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 

Niterói, v.11, n.21, 121-143, 2006, 124. 
170 NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-

XVI). Madrid: Eudema, 1988, p. 49. 
171 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, p. 230. 
172 MACEDO, António de Sousa de. Armonia política dos documentos divinos com as 

conveniências d'Estado: exemplar de principes no governo dos gloriosíssimos reys de Portugal ao 

sereníssimo principe Dom Theodosio por Antonio de Sousa de Macedo, Haga do Conde: na 

officina de Samuel Broun impressor ingrez, 1651, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 11. 
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cliente, fosse essa a relação de dependência entre os nobres e seus protegidos, 

entre Deus e o rei, e ainda entre o rei e todos os seus súditos. 

A boa vida, além de honesta, deveria ser justa, sendo a justiça reconhecida 

como o respeito pelos equilíbrios naturais da sociedade. Nesse sentido, a principal 

virtude de um notável era a prudência, compreendida aqui como a habilidade 

prática de se exercer a justiça, que consistia em conceder com equidade, e 

conforme a qualidade de cada um, aquilo que se lhe devia173. Um homem justo era 

aquele que respeitava a lógica de deveres e obrigações, como descreve Hespanha:  

 

Ao superior (praestans) – pai, senhor, etc. – deve-se-lhe 

continuamente (ainda que não legalmente), veneração, expressa 

em piedade e obséquios (dos filhos em relação aos pais), auxílio 

e conselho (dos clientes em relação aos patronos). Como a 

satisfação destes deveres não legais e, portanto, não exigíveis 

importa alguma gratuidade (algum favor), aos inferiores que os 

tenham cumprido deve-se-lhes o afeto (affectus) da gratidão 

(expressa nos efeitos [effectus] das mercês)174. 
 

Em relação aos nobres, sua prudência era pautada por uma lógica de 

serviço e benefício: aos serviços que lhes eram prestados, eles deveriam 

corresponder com uma retribuição adequada, e ao prestar um serviço, eles também 

esperavam serem retribuídos justamente, e assim se construíam e expressavam os 

laços de fidelidade. 

Em relação ao monarca, temos o exemplo das mercês régias, com as quais 

o rei recompensava os serviços de seus súditos. Tais serviços ou empresas a 

serviço da Coroa não eram legalmente devidos, mas eram devidos naturalmente, 

em razão da qualidade do nobre que a empreendia, como afirmamos 

anteriormente. Dessa maneira, a mercê era o dever de gratidão em forma de favor 

“remuneratório”175. Assim sendo, em relação ao monarca e certos oficiais de 

ordem superior, como vice-reis, governadores e capitães, a prudência na dispensa 

                                                           
173 ANDRADE, Francisco Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: empresas, descobrimentos 

e entradas nos sertões do ouro da América portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica Editora/Editora 

PUC Minas, 2008, p. 49. 
174 HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 

Niterói, v.11, n.21, p. 121-143, 2006, p. 140. 
175 Ibidem, p. 139. 
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de mercês consistia em distribuir os cargos e benefícios de maneira adequada, de 

acordo com as circunstâncias apresentadas176.  

Nas localidades mais distantes do centro político, a elite oligárquica 

territorial, conhecida como meliores terriae, os melhores da terra177, também se 

pautava pela mesma lógica de serviço/benefício e ideal de vida honesta. Para além 

da concessão de mercês, as relações políticas das sociedades de Antigo Regime 

devem ser analisadas, de maneira geral, por meio das lógicas da chamada 

economia do dom, que abrangia diversas práticas formais e informais do poder, e 

estavam relacionadas a uma tríade de obrigações: dar, receber e restituir178. Estas 

obrigações ordenavam e dinamizavam as relações políticas e sociais. No entanto, 

em virtude do caráter múltiplo dos benefícios, que poderiam ser materiais, 

simbólicos ou políticos, havia também várias possibilidades de retribuição. Essas 

relações, portanto, procuravam permanentemente o equilíbrio social, o que gerava, 

entre os envolvidos, estratégias de ganhos simbólicos e materiais que lhes uniam 

em uma “crescente espiral de poder”179.  

Dessa forma, as elites das conquistas portuguesas se autodenominavam 

“homens principais”, e se arrogavam nobreza. Todavia, a distinção social 

                                                           
176 ANDRADE, Francisco Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: empresas, descobrimentos 

e entradas nos sertões do ouro da América portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica Editora/Editora 

PUC Minas, 2008, p. 49. 
177 HESPANHA, António Manuel. História das Instituições. Épocas Medieval e Moderna, 

Coimbra: Almedina, 1982, p. 215. 
178 Para Rubem Barboza Filho, apesar da reprodução dos valores hierárquicos tradicionais na 

América, África e Extremo Oriente pelas monarquias Ibéricas, a administração desses territórios 

refletia mais as intenções centralizadoras das Coroas, do que o estabelecimento de unidades 

políticas jurisdicionais. Na perspectiva do autor, ao nomear os membros na nobreza reinol para os 

cargos administrativos dos novos territórios, os soberanos realizavam simultaneamente dois 

movimentos: reiteravam o modelo hierárquico tradicional e vinculavam o quadro de oficiais aos 

seus interesses, por meio da relação de lealdade evocada pela nomeação para os cargos. Dessa 

forma, as conquistas possibilitavam aos reis a orientação progressiva desses espaços a sua vontade, 

agindo mais livremente em relação às jurisdições locais.  BARBOZA FILHO, R. Tradição e 

Artifício: Iberismo e Barroco na Formação Americana, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000, p. 

272-276. No entanto, como coloca Cardim, a cultura política dominante nas monarquias ibéricas 

do século XVII ainda era bastante desfavorável a atuação governativa puramente executiva. Os 

juristas da época se opunham insistentemente às decisões arbitrárias do governo, haja vista que a 

tradição jurídica ibérica, de cunho jurisdicionalista, estava profundamente enraizada como uma 

forma de pensar e compreender a realidade. Ademais, a concentração de poderes, fosse essa em 

relação ao rei, ou em relação aos oficiais régios, era vista como um perigoso desequilíbrio da 

justiça distributiva. CARDIM, Pedro. Administração e governo: uma reflexão sobre o vocabulário 

do Antigo Regime. In: BICALHO, Maria F.; FERLINI, Vera Lúcia A. Modos de governar: ideias 

e práticas políticas no império português, séculos XVI a XIX. São Paulo: Alameda, 2007, p. 66-

67. 
179 HESPANHA, António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. A economia do dom. Amizades e 

clientelas na ação política”. In: MATTOSO, José (org.). História de Portugal: o Antigo Regime. 

Lisboa: Estampa, 1998, p. 340. 
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requerida pelos homens ilustres do ultramar provinha das “empresas” ou serviços 

prestados à Coroa, e não apenas das qualidades inatas, como ascendência familiar 

e limpeza de sangue. Isto é, tais homens justificavam seu status social mais em 

função da qualidade de conquistadores e defensores a serviço da Coroa, do que 

estritamente pela linhagem de sangue180. Entretanto, as elites territoriais não 

cessaram de procurar obter os sinais de distinção advindos do centro político, tais 

como hábitos e comendas de ordens religiosas e militares, assim como foro de 

fidalgo da casa real e cartas de brasão de armas181. 

Retomemos o pensamento aristotélico-tomista utilizado nas monarquias 

ibéricas do século XVII para fundamentar essa lógica de mobilidade social. 

Segundo esse pensamento, o homem possuía disposições temporárias, que se 

modificavam facilmente, e os chamados hábitos, “que não se modificam 

facilmente, por terem causas imóveis”. Tais hábitos relacionavam-se diretamente 

com a natureza, fosse porque se ajustavam à sua condição imediata, fosse pela 

tendência do homem para buscar os seus fins naturais. Alguns hábitos eram inatos, 

outros adquiridos pelo aprendizado e pela prática diuturna. Os hábitos que eram 

desenvolvidos pela prática e pelo estudo não contradiziam a natureza da pessoa, 

mas a aprimorava. Como os hábitos necessitavam de atos contínuos para se 

desenvolver, nota-se que o tempo possuía uma grande importância no 

ordenamento político-social182.  

Nesse sentido, o desenvolvimento dos hábitos naturais do homem pelo 

tempo era o modelo que legitimava a mobilidade social. Contudo, um novo status 

social, adquirido por meio da retribuição devida de feitos virtuosos e atos 

diuturnos de demonstração da honra, ainda fazia parte da ordem natural, em forma 

de “natureza potencial”; pois o hábito e o tempo manifestavam no homem suas 

disposições naturais correspondentes. Dessa maneira, ainda que a sociedade 

                                                           
180 FRAGOSO, J., GOUVÊA, M. F., BICALHO, M. F. B. Uma leitura do Brasil colonial. Bases 

da materialidade e da governabilidade no Império, Revista Penélope, n. 23, 2000, p. 67-88, 2000, 

p, 77-78.  
181 MONTEIRO, Nuno Gonçalo (2005). Governadores e capitães-mores do império atlântico 

português no século XVIII. In: BICALHO, Maria F.; FERLINI, Vera Lúcia A. Modos de 

governar: ideias e práticas políticas no império português, séculos XVI a XIX. São Paulo: 

Alameda, 2007, p. 99. 
182 HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 

Niterói, v.11, n.21, p. 121-143, 2006, p. 132-138. 
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mudasse com a ascensão social de uma pessoa ou grupo, ela permanecia a 

mesma183.  

Na concepção da época, a mobilidade social, quando legítima, era vista 

como estabilidade, e não como mudança, da mesma maneira que a característica 

mutável do mundo natural sempre buscava sua estabilidade original. Assim, a 

mudança social era considerada como um mero reconhecimento de situações já 

devidas184. 

Dessa forma, a fama pública, ainda que infundada, poderia desenvolver-se 

e instituir-se “como que uma segunda natureza” que se acrescentava, desenvolvia 

e substituía a anterior, pois a “nobreza interior não podia deixar de manifestar-se 

exteriormente, desde que se deixasse passar um tempo suficiente”. Portanto, na 

comprovação da distinção social, não havia que se certificar, necessariamente, 

uma condição original ou essencial, bastando comprovar esta natureza “exterior”, 

construída pela reputação diuturna e durável185. Portanto, é notável a importância 

dos discursos memoriais na construção da memória da boa vida dos notáveis, pois 

esta conferia a duração temporal necessária para legitimar uma posição social 

adquirida. 

Segundo essa perspectiva, a mudança social abrupta não era esperada ou 

mesmo desejada. Mudanças rápidas e extraordinárias eram consideradas situações 

de desequilíbrio social e político, isto é, configuravam uma situação de “injustiça”. 

Alterações radicais no ordenamento político-social eram sinais de tempos 

“voluntariosos”, tempos nos quais a vontade do monarca ou de particulares tendia 

a se sobrepor ao bem-comum, o que caracterizava uma situação de tirania, ou 

desvio na “ordem natural das coisas”186.  

Dessa maneira, seria considerado antinatural que um oficial mecânico, um 

escravo, ou um cristão novo, recentemente converso, pudessem realizar 

“empresas”, e assim modificar seu status social. O historiador espanhol, Luis 

Cabrera de Cordova187, em seu tratado De historia para entenderla y escrivirla, 

                                                           
183 HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 

Niterói, v.11, n.21, p. 121-143, 2006, p. 134. 
184 Ibidem, p. 132-133. 
185 Ibidem, p. 133-341. 
186 Ibidem, p. 123. 
187 Luis Cabrera de Cordova foi um historiador espanhol durante o reinado de Filipe II, que 

conviveu junto à corte dos Áustrias, em razão dos cargos ocupados na alta nobreza por seu pai. 

Esteve envolvido ativamente na diplomacia e na política da monarquia, prestando grandes serviços 

à Coroa espanhola. Córdoba também foi o grande informante de Filipe II acerca dos problemas 
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impresso em 1611, define a vida como “gozar el anima, de qualquiera oficio 

natural, ser, sentir, moverse, apetecer, entender”. O autor afirma que viver consiste 

no pleno usufruto das faculdades da Alma, tal como a entendia Aristóteles, ou 

seja, como o ato primeiro do corpo, por meio do qual vivemos, sentimos, nos 

movimentamos e inteligimos188.  

O historiador também afirma que a Alma, enquanto princípio comum a 

todos, confunde-se com a própria vida, ou melhor, é a “manera y forma de las 

acciones humanas, digo la razon de la humana vida, llamandolas costumbres y 

afectaciones o qualidades del animo, o propensiones del anima para algunas 

cosas”189. 

Percebe-se que para Cabrera de Cordova, as ações humanas eram pré-

dispostas a partir de inclinações da Alma para determinados fins. A partir dessa 

ideia, o historiador afirma que “las acciones voluntarias solamente son morales, y 

las mesmas se llaman humanas, las costumbres son naturales, dadas de la 

naturaleza, y adquiridas com el estuduio y uso190”. Córdova, seguindo o 

pensamento de Aristóteles, afirma que apenas as ações voluntárias poderiam ser 

consideradas morais, ou seja, a avaliação moral só é possível a partir de uma 

deliberação perante uma situação prática191, enquanto as capacidades sensitivas, 

como a visão e o olfato, não podem ser consideradas morais, pois estão 

condicionadas a exercer apenas um tipo de ação, haja vista que não necessitam de 

deliberação perante várias possibilidades de ação. 

Em contrapartida, Córdova afirma que o costume, que pode aqui ser 

compreendido como o conceito aristotélico-tomista de hábito, haja vista a 

aproximação semântica entre as duas palavras192, é oferecido ao homem pela 

                                                           

que surgiam nos domínios reais. GRANDUQUE JOSÉ, Maria Emília. A ideia de história no 

tratadista espanhol Luis Cabrera de Cordova (século XVII). História da Historiografia, n. 14, p. 

198-206, 2014, p. 200. 
188 ARISTÓTELES, Sobre a Alma, tradução de Ana Maria Lóio, Imprensa Nacional-Casa da 

Moeda, Lisboa, 2010, p. 61-66.  
189 CABRERA DE CORDOVA, Luis. De historia para entenderla y escrivirla, Madrid: por Luis 

Sanchez, 1611, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 78. 
190 Ibidem, p.78 (v) 
191 HONNEFELDER, L. A lei natural de Tomás de Aquino como princípio da razão prática e a 

segunda escolástica. Teocomunicação, Porto Alegre, v. 40, n. 3, p. 324-337, 2010, p. 344. 
192 Para Jaime Araos, “Sin embargo, Aristóteles associa el origen de la palabra “ética” no sólo a 

êthos sino también a éthos “costumbre”, “hábito”. MARTIN, Jaime Araos San. La ética de 

Aristóteles y su relación com la ciencia y la técnica. Revista Electrónica Diálogos 

Educativos, Santiago, n. 6, p.13-38, 2003. Disponível em: 

<http://www.umce.cl/~dialogos/n06_2003/araos.swf>. Acesso em: 22 fev. 2017, p. 15. 
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natureza e adquirido pela prática e estudo. Quanto ao que o autor denomina 

“propensões da alma”, podemos associar ao conceito de propensão, proposto por 

São Tomás de Aquino, o qual afirma que existem no homem propensões 

imperfeitas para a virtude, as quais encontram-se em via de preparação, a partir 

das quais se pode alcançar as propensões perfeitas ou hábitos, por meio da 

aprendizagem193. 

Maravall também observa essa concepção otimista acerca da 

aprendizagem, apontada por diversos autores seiscentistas, que consideravam a 

natureza intelectual e moral do homem como uma tabula rasa, na qual se 

imprimiam, por meio de bons conselhos e estudo, inclinações para o bem-viver. 

Nesse sentido, a boa aprendizagem, por meio do hábito, orientava a vontade 

humana em direção ao bem e à virtude194. 

Esse pensamento também conferia as bases para o pensamento da vida 

enquanto arte. A arte consistia em um hábito decorrente de lições da experiência, 

fosse essa a própria, ou a de outros nobres narradas em discursos memoriais. 

Consequentemente, a arte estava pautada no costume, formalizado em lições 

práticas e ensináveis. Levando em consideração que no século XVII, mais nobre 

era a arte, quanto mais nobre fosse seu fim, e como o fim da boa vida era a salvação 

da alma imortal, podemos dizer que a arte de bem-viver constituía a mais nobre 

arte195. 

Além da realização de empresas e desenvolvimento de virtudes, a arte de 

bem-viver compreendia a concepção de livre-arbítrio enquanto subordinação 

voluntária ao modelo social, baseado no corpo humano. Tal subordinação era 

devida, pois compreendia-se que o modelo organizacional de sociedade, fundado 

na fisiologia humana, fora oferecido pelo próprio Criador196.  

A submissão às ordens superiores deveria ocorrer tanto no âmbito íntimo, 

quanto no âmbito público. Deste modo, os apetites e paixões individuais deveriam 

subordinar-se à tranquilidade/estabilidade estoica da alma que, por sua vez, 

                                                           
193 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: <http://hjg.com.ar/sumat/>. 

Acesso em: 26 nov. 2016, primeira seção da segunda parte, questão 49. 
194 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 41-42. 
195 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, p, 202-203. 
196 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, 195. 
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deveria subordinar-se à adequação pessoal perante o todo social; da mesma 

maneira que a totalidade do corpo social garantia a tranquilidade e concórdia197 

dos membros que o compunha, subordinando-se à ordem divina198. 

Deste modo, a boa vida era possível apenas em sociedade e em referência 

ao modelo de organização política, pois somente por meio desses era possível a 

administração da justiça e, portanto, o estabelecimento de boas leis. Compreendia-

se que tais leis eram fundamentadas a partir dos princípios ditados pelas razões 

natural e divina, que asseguravam a liberdade dos súditos da Coroa, impedindo 

que estes fossem subjugados por meio da força e da violência199.  

A boa vida associava-se também ao equilíbrio (justiça) corporal e 

espiritual, que mantinha a tranquilidade e estabilidade “estoica” do corpo natural. 

Devia-se subordinar os movimentos do apetite sensorial à vontade, por meio da 

prática das virtudes cristãs, para manter a saúde, pois, segundo o pensamento de 

Galeno, resgatado por pensadores e teóricos seiscentistas, o excesso de paixões e 

desequilíbrio dos baixos instintos provocavam doenças físicas e espirituais, que 

deveriam ser corrigidas pela autodisciplina e reflexão, buscando uma situação de 

ajuste entre corpo, espírito e alma.200 

Por outro lado, nos discursos memoriais, a boa vida, a vida honesta, ou a 

“arte de bem- viver” não poderia ser pensada sem a morte, ou “a arte de bem-

morrer”. Ambas as dimensões, a vida e a morte, faziam parte da mesma fórmula 

proposta pelos manuais católicos de bem-morrer: “saber viver bem para poder 

morrer bem”. De acordo com esse esquema, o sentido da vida estava em sua 

“vocação para a morte”, portanto, era necessário que o nobre se preparasse para o 

“bem-morrer”, momento no qual as vaidades e vanglórias humanas se desvelariam 

                                                           
197 Para o historiador Guilherme Amaral Luz, o termo concórdia é o mais apropriado para se referir 

ao processo de unificação e harmonização das diversas partes que compunham o reino, pois o que 

se buscava era a combinação das finalidades de cada parte, e não a fusão de seus meios, ou seja,  

não se tratava de uma padronização, pois o que se pretendia era a convergência das diversas 

finalidades dos grupos sociais e territórios tendo em vista o bem-comum, ou, como coloca o autor, 

tendo por objetivo “a manutenção da soberania de uma comunidade unida pelo amor ao rei, a 

Cristo e ao próximo”. LUZ, Guilherme Amaral. Produção da concórdia: a poética do poder na 

América portuguesa (sécs. XVI-XVIII). Varia historia, Belo Horizonte v. 23, n. 38, p. 543-560, 

2007, p. 523. 
198  HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008 p. 206. 
199 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, 324-325. 
200 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, p. 136-154, p. 148-151. 
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diante da eternidade. Deste modo, “viver bem” (entendido na sua dimensão ética 

e moral) era o mesmo que se preparar para ter uma boa morte, qual seja: aquela 

capaz de conduzir à bem-aventurança”201. 

 

A boa morte, ou a bem-aventurança dos notáveis. 

 

Como ficou compreendido, nas narrativas dos discursos memoriais, as 

dimensões política e social não se desvencilham da dimensão religiosa. Assim, 

perante a salvação da alma após a morte, objetivo último da existência terrena, a 

vida mundana apresentava-se como ilusória e transitória202, na qual tanto as 

riquezas materiais, como as glórias adquiridas por meio de obras, feitos, virtudes 

e talentos assumiam um aspecto de engano; enquanto a morte, recorrentemente 

denominada por “desengano da vida”, era o momento no qual tal engano se 

desfazia, restando apenas a redenção ou danação da alma imortal203. Portanto, 

mesmo a observância dos preceitos relativos à determinada posição social e a 

realização de feitos virtuosos, isto é, a honra, não poderia configurar o critério 

último de avaliação da trajetória de um homem notável, que deveria se manifestar 

por meio da demonstração de uma boa morte.  

Essa concepção da vida temporal, enquanto fugaz e ilusória, diz respeito à 

tópica da vanitas, que afirmava a superioridade da bem-aventurança em relação 

às pompas temporais, pois apenas a salvação da Alma era o verdadeiro objetivo 

da vida e da honra e que, portanto, prescrevia uma postura ascética em relação às 

breves vaidades mundanas. Assim, pretendia-se que as ambições humanas se 

concentrassem na salvação divina. Nesse sentido, todos os âmbitos de uma boa 

vida deviam esvaziar-se de prazeres e glórias terrenas e estarem voltados para a 

boa morte e para a vida eterna204. 

No que diz respeito ao sermão fúnebre, estes incluíam dois temas quase 

obrigatórios da retórica cristã, a "Vanitas vanitatum et omnia vanitas” (Eclesiastes 

                                                           
201 LUZ, Guilherme Amaral. A morte-vida do corpo místico: espetáculo fúnebre e a ordem cósmica 

da política em Vida ou Panegírico Fúnebre a Afonso Furtado de Mendonça (1676). ArtCultura, 

Uberlândia, v. 11, n. 18, p. 159-175, 2008, p, 174. 
202 Embora nem sempre ocupe um lugar secundário no discurso, dependendo de seu tema 

específico. Por exemplo, em uma crônica ou epítome, a vida do homenageado estará em evidência, 

enquanto nos discursos fúnebres, como não poderia deixar de ser, o que se evidencia é a morte do 

notável. 
203  LUZ, op. cit., p. 172. 
204 ARAÚJO, Ana Cristina. A morte em Lisboa: Atitudes e representações: 1700-1830. Lisboa: 

Editorial Notícias, 1997, parte 2, p. 48-49. 
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1:2), isto é, a vaidade da vida, que admoestava os ouvintes acerca do caráter 

ilusório da existência temporal, e que buscava induzir a todos à melhor vida cristã, 

e o "laudatio funebris", que consistia na exaltação dos feitos e ditos do falecido, 

apresentando-o como modelo a ser seguido pelos demais205.  

Levando em consideração que os sermões fúnebres eram escritos em razão 

da morte de um notável, não se deveria mitigar a importância desse acontecimento, 

comparando a morte do homenageado a outros de status social inferior, e sim 

exaltar a figura do falecido, por meio da laudatio funebris. Por outro lado, temos 

a vanitas que, ao ressaltar o caráter fugaz, ilusório e inconstante da vida, também 

iguala todos na morte.  

Embora possam parecer temas opostos, o laudatio funebris e a vanitas são 

temas complementares. Enquanto a exaltação dos feitos e virtudes do falecido 

levavam o público receptor a considerar a origem natural de cada esfera da ordem 

hierárquica, a ilusão e engano da vida mundana, evidenciada pela morte de um 

notável, fazia com que os homens considerassem a vaidade das glórias terrenas, e 

buscassem o seu verdadeiro fim, que era a salvação da alma. 

A boa morte era percebida, dessa forma, como um prêmio para todo aquele 

que havia vivido bem. Portanto, a existência temporal não poderia ser outra coisa 

senão uma preparação para a vida eterna, despida de vaidades e excessos quanto 

ao amor-próprio e amor à vida mundana. As boas obras realizadas em vida 

(enquanto empresa), embora trouxessem também notoriedade, eram 

compreendidas (ou dadas a compreender) como meios para se alcançar a bem-

aventurança206. 

A demonstração da salvação dos nobres evidenciava que ele havia vivido 

honestamente, o que servia como prova de suas virtudes políticas. A representação 

do notável nos discursos memoriais cumpria uma dupla função: ao retratar sua boa 

vida, evidenciava suas virtudes e seus feitos a serviço da Coroa, que serviria como 

modelo a ser emulado, e a boa morte demonstrava a misericórdia divina e a 

                                                           
205 CERDAN, Francis. La oración fúnebre del Siglo de Oro: Entre sermón evangélico y panegírico 

poético sobre fondo de teatro. Criticón, Tolouse, n. 30, p.78-102, 1985, p. 78-102. 
206 LUZ, Guilherme Amaral. A morte-vida do corpo místico: espetáculo fúnebre e a ordem cósmica 

da política em Vida ou Panegírico Fúnebre a Afonso Furtado de Mendonça (1676). ArtCultura, 

Uberlândia, v. 11, n. 18, p. 159-175, 2008, p. 174. 
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recompensa da glória celestial àqueles que se colocavam a serviço de Deus em 

suas funções e responsabilidades207. 

Nesse sentido, devido à complementariedade entre o bem-viver e a boa 

morte, um notável que havia procedido prudentemente, conduzindo sua vida de 

acordo com o ideal de vida honesta, não poderia ter como resultado outra coisa 

senão a salvação de sua alma, pois como coloca o frei Miguel de São Tomás, 

religioso da Ordem dos Pregadores208, em seu Sermam nas exequias do 

serenissimo Rey de Portugal D. Affonso, proferido em 1683 e impresso em 1735: 

“Assim como cada hum vive, assim morre; quem viveo mal, morre peyor; e quem 

viveo bem, não pode ter mà sorte”209. 

Contudo, para tornar-se um notável digno de ser “memoriável”, apenas os 

resultados favoráveis de suas obras não era o suficiente para compor uma memória 

exemplar, era necessário que dentre suas obras houvesse grandes feitos, ou o que 

chamamos anteriormente de empresas e feitos virtuosos, que prognosticavam sua 

bem-aventurança, assim como afirma o padre Joan Eusebio Nieremberg, da 

Companhia de Jesus, em seu tratado Differença entre o temporal, e eterno, 

publicado em espanhol no ano de 1653, e traduzido para o português em 1692210:  

 

[…] e não há duvida, senão que concorrem alguas conjunções, 

& conjecturas, que nos poem nas maos grandes occasioes de 

merecer, & de obrar virtudes excellentes; &actos heroicos, q se 

logrão, assegurão muyto nossa salvação. Pelo que poem alguns, 

entre outros sinaes de predestinação, o haver feito algum acto, 

ou obra de heroica virtude211. 
                                                           
207 LUZ, Guilherme Amaral. A morte-vida do corpo místico: espetáculo fúnebre e a ordem cósmica 

da política em Vida ou Panegírico Fúnebre a Afonso Furtado de Mendonça (1676). ArtCultura, 

Uberlândia, v. 11, n. 18, p. 159-175, 2008, p. 167-168. 
208 Não foi possível encontrar informações acerca da vida desse religioso. 
209 SÃO TOMÁS, Miguel de. Sermam que prégou o Padre Mestre Fr. Miguel de S. Thomas nas 

exequias do serenissimo Rey de Portugal D. Affonso VI celebradas na Sé de Portalegre em 9 de 

Outubro de 1683, Lisboa: na Off. de Miguel Rodrigues, 1735, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 

29. 
210 Nieremberg nasceu em Madri, em 1595, foi, sobretudo, um erudito que dedicou a sua vida aos 

estudos. Filho de nobres alemães, que foram à Madrid junto à corte de Maria de Austria, filha de 

Carlos V. Estudou em Alcalá de Henares, depois em Salamanca, onde ingressou na Companhia de 

Jesus, em 1612. Ensinou gramática e história natural no Colégio Imperial de Madri, vindo, mais 

tarde, a tornar-se reitor da referida instituição, em 1645. Morreu em 1658. O frei Juan Eusébio 

escreveu diversos livros, abordando principalmente o tema da boa morte. CALVO, María Jesús 

Zamora. Muerte, alma y desengaño: Las obras latinas del padre Nieremberg. Revista de 

Humanidades: Tecnológico de Monterrey, Monterrey, n. 21, p.105-121, 2006. Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38402105>. Acesso em: 23 abr. 2017. 
211 NIEREMBERG, Juan Eusebio. Differença entre o temporal, e eterno: Crisol purificatorio de 

desenganos com a memoria da Eternidade, & consideração dos Novissimos do homem, 

&principaes Mysterios Divinos. Pelo Padre. Tradusido [sic] de castelhano em portuguez, 

Lisboa:  na Officina de Joam Galram, 1692, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 76-77. 
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No entanto, tais grandes feitos não eram compreendidos apenas como fruto 

da livre e absoluta vontade do notável, mas como uma revelação divina da 

adequação dos atributos originários da alma do homem notável aos preceitos 

naturais do cargo por ele ocupado, como nos leva a crer esse trecho extraído do 

Sermam nas exequias de Andre Furtado de Mendonça212, do padre frei António 

de Gouvea, impresso em 1610213: “he verdade que a fortuna (que não he outra 

cousa, que a vontade Divina executada pelas causas segundas) lhe grangeava bons 

successos, mas sua fortaleza, & esforço com todas as mais virtudes, de que era 

dotado, o fazião merecedor de todos elles214”. 

Assim sendo, as grandes obras eram complementos indispensáveis para 

uma boa vida, assim como, no plano sobrenatural, as obras pias ou caritativas eram 

o complemento indispensável da fé. A vontade ou a fé, por si só, eram incapazes 

de produzir resultados, elas deviam estar em consonância com a natureza dos 

objetos215 e com a Providência Divina, ou como coloca António de Gouvea, com 

a “vontade Divina executada pelas causas segundas”. 

Dessa maneira, o modelo ideal composto por um discurso memorial só 

poderia estar completo, se a boa vida do homenageado fosse seguida por uma boa 

morte, ou seja, para cumprir o efeito pedagógico pretendido pelos autores, o 

discurso deveria evidenciar tanto a boa vida do homem notável, isto é, o bom 

                                                           
212André Furtado de Mendonça nasceu em Lisboa, em 1558, era filho de Afonso Furtado, 

comendador de Borba e Rio Maior, da Ordem de Avis. André Furtado foi Provedor da Misericórdia 

de Goa, entre 1593 e 1597. Em 27 de Maio de 1609 foi nomeado como Governador interino da 

Índia, enquanto não chegava o novo vice-rei, Lourenço de Távora. Em 26 de Dezembro de 1609, 

embarcou para Lisboa, onde o rei o mandara chamar, entretanto, encontrando-se já enfermo, 

morreu a bordo da nau em alto-mar. REI, João Carlos Martins. Capitão André Furtado de 

Mendonça. 2006. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.26/15615>. Acesso em: 26 mar. 

2017. 
213 Trata-se do padre frei António de Gouveia, que nasceu em Beja, em 1591. Entrou para a Ordem 

dos Eremitas de Santo Agostinho do mosteiro da Graça, em Lisboa. Partiu para Goa em 1597, no 

intuito de pregar a fé Católica. Em 1602, o bispo de Goa, D. Aleixo de Meneses, designou-lhe para 

fazer parte de uma embaixada na Pérsia. Em 1612 foi nomeado Bispo titular da cidade de Cirene, 

na Pérsia, e Núncio Apostólico junto ao Xá da Pérsia. Morreu em Madri, em 1628, no mosteiro de 

Mançanares de Membrilla. MACHADO, Diogo Barbosa.  Biblioteca lusitana: histórica, crítica e 

cronológica – na qual se compreende a notícia dos autores portugueses e das obras, que 

compuseram desde o tempo da promulgação da Lei da Graça até o tempo presente. Lisboa: Oficina 

de Antônio Isidoro da Fonseca, 1741-1759. 1 v, p. 295. 
214 GOUVEIA, António de. Sermam que o Padre Fr. Antonio de Gouvea prégou nas exequias de 

Andre Furtado de Mendonça no Convento de N. Senhora da Graça de Lisboa no anno de 1610, 

Lisboa: Vicente Alvares, 1611, Biblioteca Nacional de Lisboa, p. 40-41. 
215 HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 

Niterói, v.11, n.21, p. 121-143, 2006, p. 238. 
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exercício do cargo ao qual estava à frente, quanto a bem-aventurança após a 

morte216.  

Com tal finalidade, os autores utilizavam certas estratégias retóricas 

recorrentes, para que não houvesse dúvidas quanto a boa morte do notável em 

questão, que iam desde a narração de feitos e vitórias sem precedentes, até a 

menção de eventos naturais extraordinários ocorridos próximos ao nascimento ou 

morte do homenageado, tais como aparição de cometas, terremotos, dilúvios e 

eclipses; ou ainda fatos sobrenaturais, como a aparição de espectros e ruídos 

fantasmagóricos. Mais do que uma “renovação das formas de pensamento 

mágico”, ou extravagâncias de uma sociedade fechada a uma “crítica razoável da 

vida social”217, essas aparições podem ser compreendidas a partir da noção 

aristotélico-tomista de “sinais divinos”, que comprovariam a salvação da alma do 

notável morto. 

Na Idade Moderna, os sinais eram formas de se conhecer a realidade de 

acordo com o modelo católico do sacramento eucarístico, o qual fazia coincidir o 

sinal sensível com mistério divino. Esse modelo pressupunha que Deus se 

apresentava (se fazia presente) no mundo sensível, por meio de impressões ou 

vestígios. Ainda que o divino se apresentasse na matéria, Ele o fazia de uma 

maneira pouco explícita, ocultando sua natureza substancial. Isto é, a vontade 

divina manifestava-se “ocultamente” sob sinais sensíveis, permanecendo sua 

essência encoberta, nunca completamente visível ou conhecida. Dessa maneira, o 

sinal poderia, muitas vezes, enganar aquele que o presenciava, tanto pelo seu 

caráter misterioso, quanto pela condição imperfeita do mundo sensível218. 

A decifração dos sinais poderia ser enganosa, portanto, era necessário um 

meio para esclarecer e orientar os homens em relação à visão daquilo que 

realmente os sinais estavam a comunicar. No caso da boa morte dos nobres, os 

sinais da bem-aventurança deveriam ser interpretados e esclarecidos por uma 

figura de autoridade, isto é, pelos sermonistas e demais autores de discursos 

                                                           
216 LUZ, Guilherme Amaral. A morte-vida do corpo místico: espetáculo fúnebre e a ordem cósmica 

da política em Vida ou Panegírico Fúnebre a Afonso Furtado de Mendonça (1676). ArtCultura, 

Uberlândia, v. 11, n. 18, p. 159-175, 2008, p. 163. 
217 MARAVALL, J. A. A cultura do Barroco. Análise de uma estrutura histórica. São Paulo: 

Edusp, 1997, p. 359-360. 
218 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, p. 134-143. 
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memoriais, por meio da observância dos esquemas retóricos, suas regras de 

verossimilhança e decoro hierárquico219.  

Assim, os pregadores eram considerados pessoas autorizadas, inspiradas 

pelo divino para explicar os sinais contidos na natureza e na história, decifrando 

suas significações para o público. Em outras palavras, a retórica dos autores era 

um reflexo da “retórica” divina, que se comunicava por meio dos indícios bíblicos, 

naturais e históricos220. 

Nesse sentido, Deus provinha o mundo com sinais sensíveis de sua 

presença, interpretados por pessoas autorizadas, para que os homens ordenassem 

o seu livre arbítrio, mantendo sua vontade direcionada à busca da comunhão com 

o divino, pois Deus era a causa primeira da vontade dos homens. Sem tais sinais, 

que a Divindade instituía no mundo generosamente para que a humanidade 

alcançasse a bem-aventurança, o homem poderia afastar-se da ordem natural que 

o conduzia ao Ser divino. Portanto, os discursos memoriais mobilizavam os 

sentidos do seu público receptor, para que esse compreendesse os gestos de Deus 

no mundo de maneira correta, o que o conduziria à salvação221. 

Além dessas questões, a presença recorrente da morte nesse tipo de 

discurso nos leva a crer que, para os seus autores e público, a dignidade inerente 

a determinado cargo, embora pudesse transparecer no relato das ações e ditos do 

homenageado, somente poderia se revelar completamente em meio a plena 

realização dos ditames do cargo por ele ocupado, o que poderia ser observável 

apenas quando integrado à demonstração da  boa morte, haja vista a relação de 

imanência existente entre a vontade divina e a trajetória pessoal, que deviam 

coincidir para compor um modelo legítimo, pois o notável, enquanto ente limitado, 

deveria utilizar seu livre-arbítrio no sentido de “missão”, isto é, de fazer coincidir 

sua ação voluntária com a vontade que governa o mundo, a Providência Divina222, 

por meio do bem-viver e do bem-morrer. 

Ademais, com o Concílio de Trento, o pensamento contra-reformista havia 

reafirmado a doutrina das boas obras, que consistia na observância dos 

sacramentos e práticas caritativas, por meio das quais os homens podiam alcançar 

                                                           
219 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005 p. 135-143. 
220 PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento, São Paulo: editora da unicamp", 2008, p. 162-163. 
221 Ibidem, p. 110-114. 
222 MASSIMI, Marina. op. cit., p. 135-143. 
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a salvação, ajustando sua livre determinação e desejo aos desígnios da Providência 

Divina, e rejeitando, dessa forma, tanto a doutrina da predestinação de Calvino, 

quanto as doutrinas da justificação pela fé e do sacerdócio universal de Lutero. 

Para a Igreja, a fé era uma condição necessária, mas não suficiente para a obtenção 

da salvação, que deveria ser confirmada pela realização de obras pias223. No caso 

dos homens notáveis, estes estavam ainda mais obrigados à realização de boas 

obras, devido à sua posição de proeminência no ordenamento político-social. 

Em relação à sociedade como um todo, a contemplação e meditação acerca 

da morte, a partir da memória de um notável já falecido, também cumpria uma 

importante função pedagógica. A morte de um ente significativo, representante de 

uma alta esfera de poder dentro do ordenamento político-social, estimulava uma 

reflexão íntima, que promovia o desengano da busca de glórias terrenas. A 

evidência visível e próxima da morte de um nobre fazia com que os homens 

considerassem qual era sua verdadeira origem e destino. Assim, morte tornava-se 

a melhor “mestra” ou “escola” para a boa vida e a boa morte224, ratificando a 

ordenação político-social. 

 

Considerações teórico-metodológicas. 

 

Para levar a cabo a análise dos discursos memoriais publicados ao longo 

do século XVII nas monarquias ibéricas, e que compõem o corpo documental 

selecionado para esta pesquisa, propomo-nos a interpretá-los à luz da teoria da 

sociedade corporativa do Antigo Regime. Partiremos desse modelo como uma 

pré-compreensão que enformará a presente tese, buscando contrabalanceá-la com 

os indícios suscitados pela investigação dos discursos. Isto é, confrontando o 

modelo teórico com as unidades de sentido que nos são sugeridas pelos discursos 

memoriais. Procurando, por esse meio, evitar um possível “dogmatismo do 

modelo”225. 

                                                           
223 MORAES, Douglas Batista. Bem Nascer, Bem Viver, Bem Morrer: administração dos 

sacramentos da Igreja em Pernambuco. 2001. 111 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2001, p. 

16. 
224 MASSIMI, op. cit., 182-183. 
225 HESPANHA, António Manuel. História das Instituições. Épocas Medieval e Moderna, 

Coimbra: Almedina, 1982, p. 4. 
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Ao afirmarmos que nos valeremos da teoria da sociedade corporativa do 

Antigo Regime como um fundamento de pré-compreensão dos discursos 

memoriais, aproximamo-nos do uso metódico de uma espécie de “tipo ideal” 

Weberiano, na medida em que sua aplicação como ferreamente interpretativa à 

série de documentos, e a cada documento particularmente, orientar-nos-á para uma 

compreensão mais adequada dos casos singulares narrados nos discursos 

memoriais, isto é, daquilo que se configuraria como uma novidade ou desvio em 

relação ao modelo interpretativo proposto226.  

Nesse sentido, enquanto a teoria corporativa se apresenta como um “tipo 

ideal”, os casos singulares (ou desvios) representam aquilo que há de mais 

“tangível” nos textos. Pode-se dizer, dessa maneira, que temos dois níveis 

interpretativos que se conjugam. Primeiramente, observa-se uma teoria “ideal” e, 

por último, fatos individuais, que ao serem narrados em um texto escrito, adquirem 

uma certa “materialidade”, pois como afirma Gadamer, “a fixação por escrito 

contém em si própria um momento de autoridade determinante. O escrito tem a 

palpabilidade do que é demonstrável, é como uma peça comprobatória”227. 

Ao analisarmos as narrativas dos discursos memoriais a partir de um 

modelo teórico “ideal”, a relação entre estes pode ocorrer de duas formas. A 

primeira é a consonância dos ditos e feitos do homenageado e suas representações 

retóricas à teoria que tomamos como referência “ideal”, e que nos confere uma 

inteligibilidade dos tais ditos e feitos, ainda que parcialmente. A segunda ocorre 

quando um caso ou representação singular não condiz com a matriz de pré-

compreensão proposta. Nesse caso, podemos compreendê-lo em sua própria 

singularidade, isto é, em relação aquilo ao qual ele, à primeira vista, não faz parte. 

De acordo com essa perspectiva, a aparente autonomia dos casos 

imprevistos em relação aos pressupostos teóricos não é vista como absoluta, mas 

como relativa a um distanciamento da teoria, ou ao que escapa à ação desta teoria 

ideal quando aplicada à interpretação do discurso228. 

                                                           
226 KOSELLECK, R. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Tradução 

de Wilma Patrícia Maas e Carlos Almeida Pereira; revisão técnica de César Benjamin. Rio de 

Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006, p. 143-146. 
227 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêutica 

filosófica. Tradução Flávio Paulo Meurer. 2.ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1998, p. 408-436 
228 KOSELLECK, R. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Tradução 

de Wilma Patrícia Maas e Carlos Almeida Pereira; revisão técnica de César Benjamin. Rio de 

Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006, p. 143-147. 
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Colocando de outro modo, o que chamamos aqui de “teoria ideal”, ou 

matriz de pré-compreensão, refere-se a um conjunto de hipóteses, mais ou menos 

genéricas, a partir do qual o historiador propõe-se a compreender e interpretar um 

texto (ou conjunto de textos). No caso dos discursos memoriais, para que tal 

conjunto de hipóteses não assuma um caráter dogmático-abstrato229, é necessário 

que o pesquisador esteja atento tanto à linguagem política utilizada pelos autores, 

quanto ao sistema de representação do poder que a enforma, isto é, ao imaginário 

político-social, a partir do qual se formam as lógicas de ordenamento do poder, 

tornando a organização social inteligível para os demais homens coevos230.  

Quando utilizamos o termo imaginário político-social, estamos nos 

referindo às “representações profundas que os homens têm de si e das suas 

relações em sociedade”, que nos ajuda a compreender os condicionantes 

estruturais e organizacionais das formas de distribuição do poder231. Pode se dizer 

que o imaginário político-social é composto por ideias comuns partilhadas por 

homens de determinadas épocas, e que constituem o fundamento pelo qual estes 

organizam suas atividades, desejos, convicções e expectativas. Dessa maneira, tal 

imaginário assume um valor prático para os homens que participam dele, inclusive 

quando procuram se posicionar contra alguns de seus aspectos, pois mesmo o 

processo mental de conhecimento crítico se sustenta a partir de um repertório de 

crenças básicas232. 

Nesse sentido, pode-se dizer que os discursos memoriais criavam e 

reproduziam representações acerca dos vínculos sociais e das relações políticas, 

utilizando instrumentos conceituais e repertórios retóricos, que julgavam 

                                                           
229 A “teoria ideal” não é assim chamada por que seja autônoma em relação às práticas, ou à 

experiência, mas sim por que na pesquisa, ela sempre assume um caráter hipotético. 
230 Hespanha, ao descrever a análise que fez acerca do equilíbrio de poderes entre a metrópole 

portuguesa e suas conquistas, nos oferece uma metáfora que ilustra claramente o cerne da proposta 

de análise: “De certa forma, trata-se de um quadro vazio, tal como a descrição de um tabuleiro de 

xadrez e das suas peças. Quase nada fica dito sobre o modo como num jogo concreto as peças se 

animam e com elas se constroem estratégias. No entanto, tão pouco um jogo real se pode entender 

sem esta descrição puramente formal”. HESPANHA, Antônio Manuel. As estruturas políticas em 

Portugal na época moderna. In: TENGARRINHA, José (Org.). História de Portugal. 2. ed., 2001 

p. 25. 
231 HESPANHA, António Manuel. As Vésperas do Leviathan: Instituições e Poder Político em 

Portugal: Séc. XVII. Coimbra: Almedina, 1994, p. 295 
232 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 28. 
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adequados para se referir à sociedade e às instituições político-jurídicas233, a partir 

do imaginário político-social.  

Enquanto discursos que incorporavam temas políticos, sociais, jurídicos, 

teológicos e morais, e os representavam retoricamente, concorrendo, em conjunto 

com outros tipos de discurso, para a delineação do imaginário político-social; os 

discursos memoriais também contribuíam para conformar os comportamentos 

coletivos. Apesar de serem textos não institucionais, os discursos memoriais não 

diziam respeito apenas à experiência intelectual, mas também assimilavam as 

experiências políticas dos nobres. Os comportamentos políticos considerados bons 

ou maus, antes de serem representados retoricamente nos discursos, foram 

praticados, vividos e sujeitos à apreciação pública234.  

Nesse sentido, devemos também admitir que é principalmente a partir do 

imaginário político-social compartilhado, que os autores dos discursos memoriais 

desenvolviam a linguagem política que compartilhavam em sua comunidade de 

discurso, e que, portanto, tal imaginário pode ser vislumbrado por intermédio de 

determinados tópicos, premissas e modos de argumentação recorrentes nos textos, 

assim como seus enunciados podem ser interpretados como respostas ao 

funcionamento prático das instituições, e às ações políticas dos governantes235. 

Dessa maneira, consideramos que os discursos memoriais, embora sejam 

construções retóricas, no sentido em que buscam demonstrar exemplos de conduta 

e a partir deles persuadir o público acerca de sua legitimidade, não são 

simplesmente uma miríade de sutilezas subjetivas sem peso político-social, e 

tampouco a reprodução mecânica, em forma de discurso, do sistema de valores e 

representações (imaginário político-social) relativos à prática efetiva do poder 

político236. 

Trilhando por esse caminho, tanto as convenções e representações político-

sociais que compõem o imaginário político-social, como os sentidos mais ou 

menos originais que são introduzidos pelos autores nos discursos memoriais são 

objetos passíveis de análise. As primeiras em virtude de sua difusão em massa, 

instituindo estruturas discursivas de média e longa duração, e as segundas devido 

                                                           
233 HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica européia; síntese de um milênio. 

Florianópolis: Boiteux, 2005, p. 73-74. 
234 Idem, 1994, p. 296 
235 POCOCK, J.G.A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: EDUSP, 2003, 58-59. 
236 HESPANHA, op. cit., p., p. 9-39. 
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ao seu impacto na produção dos discursos memoriais, que pode ser de maior ou 

menor relevância, de acordo com sua aceitação e reconhecimento, tanto por parte 

da comunidade de discurso e público receptor, como pelos agentes e grupos que 

concorriam no interior da organização concreta do poder político237.  

Portanto, na aplicação da hermenêutica aos discursos memoriais, não se 

deve simplificar a interpretação a partir de um primeiro sentido observável no 

texto (que geralmente é o proposto pelo autor) para, a partir dele, presumir seu 

sentido como um todo, negando a relação dialética entre o imaginário político-

social, que é um saber geral, e as realidades específicas das práticas pessoais e 

institucionais238.  

Seguindo por esse viés, embora o sentido do texto seja manifestado 

conforme determinadas expectativas do pesquisador, como no nosso caso, aquelas 

que se relacionam com a teoria da sociedade corporativa do Antigo Regime, a 

compreensão dos discursos deve ser constantemente revisada, ao passo que a 

pesquisa avança, sempre que as convenções e contradições nos discursos não 

corresponderem ao referencial teórico que informa os nossos pressupostos 

teóricos. Nesse sentido, o trabalho de pesquisa possui um caráter de projeto, que 

se estende até o momento de sua conclusão239. 

Por outro lado, estabelecer convenções e regularidades entre a série de 

discursos memoriais selecionados, pode ajudar a compreender de que maneira a 

linguagem política que neles se utiliza auxiliava, obrigava, ou vetava os seus 

autores em relação as suas estratégias de enunciação. Contudo, vale ressaltar que 

esse prognóstico acerca das possibilidades de linguagem que delimitam o discurso 

é sempre um “prognóstico sob hipoteca”, como coloca Pocock240. 

Ou seja, à medida que o prognóstico não se coaduna com determinados 

aspectos encontrados nos discursos, ele deve ser reformulado mais 

cuidadosamente, integrando as circunstâncias que não haviam sido supostas, e 

também aventando a probabilidade de que estivessem ocorrendo mudanças ou 

                                                           
237 HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica européia; síntese de um milênio. 

Florianópolis: Boiteux, 2005, p. 296. 
238 KOSELLECK, R. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Tradução 

de Wilma Patrícia Maas e Carlos Almeida Pereira; revisão técnica de César Benjamin. Rio de 

Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006, 145-146. 
239 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêutica 

filosófica. Tradução Flávio Paulo Meurer. 2.ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1998, p. 440-441. 
240 POCOCK, J.G.A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: EDUSP, 2003, p.34. 
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inovações na linguagem política utilizada nos discursos, que poderiam ser 

sintomas de tensões que estavam ocorrendo dentro da comunidade de discurso e, 

eventualmente, nas práticas institucionais e, posteriormente, no imaginário 

político-social, haja vista que nesse âmbito as mudanças ocorrem mais 

lentamente241. 

De acordo com essa lógica, apesar de utilizarmos a teoria da sociedade 

corporativa do Antigo Regime português como uma unidade de pré-compreensão 

dos discursos memoriais, não a tomamos como uma delimitação necessária e 

essencial das possibilidades de ação dos homens notáveis e das estratégias 

discursivas dos autores, mas buscamos relacioná-la com os problemas que possam 

surgir em um determinado discurso (ou série de discursos) e com as polêmicas que 

os seus autores travam entre si, para poder formular hipóteses acerca da linguagem 

política utilizada por eles, tanto para reafirmar o imaginário político-social e o 

modelo de organização do poder, como para tentar inová-los242.  

Isto é, para analisar o conjunto de características que constituíam a cultura 

política ibérica na Idade Moderna, que permanece para além das contradições 

aparentes e efetivas que surgem nos discursos, faz-se necessário colocar lado a 

lado os conceitos prévios advindos da teoria ideal selecionada para a pré-

compreensão dos textos, e os novos sentidos discursivos que o extrapolam. Tal 

diálogo entre conceitos prévios e atualizações de sentido contribuem para uma 

melhor interpretação dos discursos memoriais, do imaginário político-social e das 

instituições político-jurídicas que os informa e são informadas por eles243. 

Consideramos que a manutenção de preceitos provenientes de 

determinados modelos de organização do poder é um ato de vontade e uma 

conduta tão livre como sua subversão por meio da introdução de novas 

representações e valores. Todos os modelos e práticas institucionais necessitam 

ser afirmados, reconhecidos e cultivados. Essas ações, ou reações, embora não 

chamem muita atenção sobre si, devido ao seu caráter de conservação, atuam na 

realidade político-social tanto quanto nas inovações244. Os discursos memoriais 

contribuem para essa conservação do modelo e, portanto, configuram um campo 
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242  Ibidem, p. 10-11. 
243  Ibidem, p. 58. 
244 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêutica 
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a partir do qual essas ações podem ser interpretadas, de maneira semelhante a que 

também se pode interpretar as rupturas do modelo. 

Definidas as abordagens que a teoria a qual nos servimos como pré-

compreensão para a análise proposta nos oferece, um segundo traço do nosso 

enfoque metodológico é a delineação conceitual dos discursos memoriais, 

buscando compreender o uso que eles fazem dos conceitos quando se referem à 

determinadas práticas e instituições político-sociais, seja para legitimá-las ou para 

atacá-las, procurando interpretá-los a partir da compreensão que os autores tinham 

acerca de sua própria linguagem. 

Para tanto, é necessário observar a constância de sentido dos conceitos 

referentes ao exercício do poder político no conjunto de discursos, mas também 

as mudanças de sentido que eles sofrem de um discurso para outro, e a maneira 

que tais mudanças os afeta. Como colocado em outro momento, uma mudança de 

sentido em um conceito, acentuada o bastante para modificar a estrutura do 

discurso ou de um conjunto de discursos, pode ser um sintoma de uma alteração 

na própria base político-social. 

Segundo compreendemos, um conceito de caráter político (ou político-

teológico), enquanto a menor unidade de sentido de uma linguagem política, tal 

como ela, é decorrente de uma experiência política concreta, e a ela não somente 

se refere, como também é um indício dela. Dessa maneira, os conceitos e a 

linguagem utilizados nos discursos memoriais traduziam as ações e o 

funcionamento das instituições políticas para o âmbito social, tornando-os 

inteligíveis e acessíveis para a comunidade de discurso, mas também para a 

comunidade em geral, e com isso, essas duas unidades criavam expectativas 

acerca da experiência política, concorrendo para sua antecipação e conformação, 

delimitando os seus limites possíveis245.  

Alguns modos de enunciação do discurso memorial, como conceitos, 

metáforas e demais representações retóricas, compõem um recurso cultural 

disponível aos autores e público receptor das obras, com propósitos e provas 

possíveis, embora nem sempre comuns. Nesse sentido, por um lado, é necessário 

observar se os autores possuíam consciência de estar utilizando a mesma 

linguagem política e, por outro, se cada um deles desenvolvia ou recorria a um 
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discurso crítico secundário, formulado a partir da tradição, pensadores ou 

bibliografia “autorizada”, no intuito de comentar e ordenar o emprego do discurso 

principal246.  

Por esse meio, é possível notar se os discursos memoriais empregam o 

mesmo tipo de linguagem política, pois é necessário que os autores se 

compreendam entre si, ainda que para responder às críticas de seus adversários, 

pois para tanto, devem reconhecer seus pressupostos para empreender um 

debate247. 

 

Os Discursos memoriais e a tradição política 

 

Outro conceito teórico que permeia a presente tese é o conceito de 

tradição. Entendemos por tradição, qualquer conjunto de práticas, técnicas, 

costumes, ideias e valores que são transmitidos de geração a geração, e que não 

possui, necessariamente, uma base material-institucional. Ou seja, é um tipo de 

saber supra-positivo, que pode ser dado a conhecer, independentemente de possuir 

um estatuto institucional concreto. Melhor dizendo, uma tradição é um saber com 

força normativa, que possui validade dentro de todo o corpo social, 

independentemente dos estatutos particulares concretos de cada um de seus 

membros248. 

Nota-se aqui, que o conceito de tradição se aproxima um tanto daquele de 

“imaginário político-social”, que utilizamos anteriormente. Não obstante essa 

proximidade, os dois conceitos não chegam a se confundir. A tradição faz parte 

do imaginário social, é uma de suas instâncias, talvez sua instância principal, pois 

o legitima. Pode-se dizer, grosso modo, que a tradição é a parte do imaginário 

político-social com força normativa (embora não positiva). O imaginário político-

social pode representá-la, viabilizando sua compreensão, ele constantemente a 

evoca, mas não se confunde com ela.  

Nessa perspectiva, o que nos interessa em nossa pesquisa é adentrar a 

tradição política das monarquias ibéricas do XVII, a partir da lógica dos discursos 
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memoriais. Tradição política denotará, portanto, um conjunto de preceitos 

abstratos e práticas gerais, que eram pautadas, principalmente, pela moral e 

religião, e que conformavam o agir político na Península Ibérica e suas conquistas, 

validadas e atuantes nos diversos territórios, e que, inicialmente, independiam das 

especificidades locais ou institucionais. 

É importante ressaltar que a validade de uma tradição decorre do seu 

reconhecimento por parte da sociedade quanto ao seu valor normativo. No entanto, 

isto não significa que ela possua um caráter inflexível, funcionando como a 

instância última de ordenação política, mas como uma instância ideal de avaliação 

da ação política. Dessa forma, a tradição, quando confrontada por uma experiência 

prática, poderia ser modificada e até dispensada, caso as pressões situacionais 

assim demandassem249.  

Porém, essa flexibilidade que a tradição adquire quando confrontada com 

a realidade prática, não abole sua relevância enquanto fundamento de ordenação 

política. Pelo contrário, ela amplia seu campo de ação ordenadora, à medida que 

passa a validar novas possibilidades de ação frente a situações que não havia 

previsto, incorporando-as, desde que estas não contendessem diametralmente com 

sua matriz moral e religiosa250. 

Posto isso, é possível afirmar que quando um homem notável se encontra 

em uma situação na qual ele se vê obrigado a agir de uma maneira diferente 

daquela prescrita pela tradição, ou não prevista por ela, ele não está tolhendo-a, 

ou reduzindo-a, mas encontrando uma maneira mais adequada de aplicá-la251. 

Nesse sentido estrito, poderíamos dizer que se trata de um aperfeiçoamento da 

tradição, e não de um ato revolucionário contra esta, pois sua ação, mesmo que 

não coincida exatamente com os princípios tradicionais, fundamenta-se na 

compreensão que se tem deles. 

Pode-se dizer também, que a tradição está ligada à memória e, portanto, 

aos discursos memoriais. A memória, isto é, as experiências que se tornaram 

memória, é um dos meios pelo qual a tradição é transmitida e validada. Os 

discursos memoriais compunham uma espécie de herança memorial, que 
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contribuía para conferir uma dimensão concreta e duradoura à tradição política, 

isto é, os discursos conferiam-lhe amparo material, o texto escrito. Nessa 

concepção, enquanto uma espécie de discurso produzido na forma de texto 

impresso ou mesmo manuscrito, os discursos memoriais proporcionavam uma 

memória da tradição política, evidenciando-a e disponibilizando-a à população, 

por meio de sua leitura privada ou em cerimônias públicas. 

Entretanto, ainda que os discursos memoriais se propusessem a escrever a 

memória dos homens notáveis para que essa servisse de exemplo à emulação dos 

demais homens, colaborando, dessa maneira, para a composição de uma tradição 

política, ela não adquiria, com a escrita, um caráter de norma positiva. Assim como 

ressalta Cabrera de Cordova, em seu tratado De historia para entenderla y 

escrivirla (1611):  

 

No ay Republica que tenga escrita todas la cosas que tocan a su 

governaciõ, y que no tenga muchas, por sola tradicion de los 

mayores, que cõserva, y de que usa. Si todas se escrivieren, 

fuera molesto a los subditos, y antes los espantaran, que los 

tuvierã dociles y prestos para obedecer les252. 

 

 

De acordo com o tratadista, para o governo de uma “república”, é 

necessário tanto a norma positiva (lei), quanto a norma supra-positiva (tradição), 

que provém da “tradicion de los mayores”, pois se todas as normas relativas ao 

governo estivessem escritas no corpo do direito positivo, isso causaria mais 

espanto aos homens do que inclinação a obedecê-las.  

A importância dos discursos memoriais como documento escrito, também 

reside na sua capacidade de difundir e viabilizar a compreensão das normas supra-

positivas, relacionadas à tradição política pelo seu público receptor. Nesse sentido, 

haja vista que os discursos memoriais se dirigiam, majoritariamente, a um público 

de homens notáveis, caso algum desses nobres ignorasse deliberadamente a 

tradição em suas ações, ou agisse contra ela, presumia-se que ele a havia 

compreendido, mas negou-se a agir de acordo com seus fundamentos, mesmo 

estando consciente do que isso implicaria, pois estava em constante contato com 

ela, especialmente por meio dos discursos memoriais que circulavam em seu meio.  
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Apesar da população das monarquias ibéricas do século XVII ser pouco 

letrada, a utilização da metáfora e do gesto253 preenchiam a enunciação do 

discurso memorial e sua mensagem de ideal de nobreza, delimitando as maneiras 

de perceber a experiência política-religiosa ligadas a ele.  

Como defende a historiadora Ana Cristina Araújo, “é forçoso admitir que 

o domínio da cultura escrita não precisa de ser extensivo para que se produzam 

alterações significativas de comportamentos e valores numa determinada 

sociedade, sendo o suficiente que apenas uma pequena parte da sociedade seja 

alfabetizada para que isso aconteça”.  Neste sentido, podemos considerar que os 

textos impressos, enquanto instrumento de individualização da mensagem 

político-religiosa, pela adesão, indiferença ou rejeição que provoca, funciona 

como barômetro da compreensão política de um tempo254. 

Portanto, não menosprezando o papel da oralidade na difusão dos discursos 

memoriais, estamos cientes que o discurso falado e não registrado, no nosso caso, 

é quase impossível de se resgatar. Dessa maneira, na presente tese, a análise dos 

discursos somente pode abarcar diretamente leitores cujas respostas aos textos 

foram verbalizadas, registradas e apresentadas a outros autores e por outros atores, 

isto é, o público leitor que nos interessa diretamente, nesse sentido, também faz 

parte da comunidade de discurso. Pode-se dizer que este público, receptor das 

obras as quais nos atemos, era em grande parte leitor e autor ao mesmo tempo, e 

utilizava o discurso impresso para responder e argumentar em relação ao que outro 

autor afirmou ou negou em outro discurso, implícita ou explicitamente255. 

 

Um modelo de ordenação do poder tradicionalista. 

 

Como colocado anteriormente, de modo abrangente, a tradição é um vasto 

conjunto de normas religiosas, políticas, morais, artísticas e científicas, que não 

                                                           
253 Nos discursos memoriais, as representações metafóricas do universo político-religioso 

funcionavam como uma “imagem conceituosa”, que possuía primazia sobre a palavra e o 

raciocínio. De acordo com a compreensão da época, por estarem ligados a imagens sensíveis, a 

metáfora persuadia mais do que a simples exposição lógica das doutrinas, possibilitando conferir 

uma palpabilidade a conceitos abstratos, contribuindo para a padronização e difusão da linguagem 

política. MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: 

Edições Loyola, 2005, p. 122-124. 
254 ARAÚJO, Ana Cristina. A morte em Lisboa: Atitudes e representações: 1700-1830. Lisboa: 

Editorial Notícias, 1997, parte 2, 184-189. 
255 POCOCK, J.G.A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: EDUSP, 2003, p. 43-44. 
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possuem um estatuto concreto (positivo), compartilhado por uma comunidade, 

transmitido de geração a geração, que se modifica em um ritmo mais lento do que 

essa sucessão de gerações; e transcendente em relação às experiências 

particulares. A tradição, assim compreendida, pode ser definida como um 

conhecimento abstrato acerca de preceitos, técnicas e práticas, às quais uma 

sociedade recorre para explicar, compreender e legitimar seu comportamento e 

atitude perante determinada experiência. 

Assim, a tradição, como a entendemos, distancia-se da mera relação de 

oposição entre a razão e a tradição, na qual a tradição é compreendida como uma 

contrapartida da autodeterminação racional, ou seja, como uma espécie de 

conhecimento que determina o ser humano de modo inquestionável e natural, 

típica de sociedades “pouco evoluídas”. Segundo essa concepção, a razão 

cartesiana, que se justifica a si mesma256, seria mais acertada para proteger a 

sociedade dos erros e preconceitos advindos da tradição, por meio do uso 

disciplinado e metódico do raciocínio257. 

No Antigo Regime das monarquias ibéricas, a razão era compreendida 

como o exercício da busca da verdade, por meio da prudência, que se baseava no 

equilíbrio entre as faculdades do intelecto e das sensações. Nesse sentido, a razão 

estava relacionada a um estilo de vida estoico e moderado, concebido a partir do 

pensamento aristotélico do meio-termo entre opostos, conjugando a fé e a razão 

na observação do mundo sensível para o conhecimento de Deus. Segundo esse 

pensamento, a contemplação da natureza e dos signos que ela revelava era mais 

eficaz para o conhecimento do que o raciocínio. Na perspectiva aristotélico-

tomista, a razão era sempre natural, no sentido de ser uma potência humana 

transmitida por Deus aos homens, portanto, a razão tendia ao seu fim último, 

concebido como o conhecimento do Mistério Divino impresso na natureza258. 

Essas “experiências acreditadas” restringiam as expectativas de inovação, 

ou parafraseando Koselleck, “quanto maior o conteúdo da experiência, tanto 

                                                           
256 Sem que fosse necessário a Fé ou as revelações da Divina Providência, oculta nos objetos e 
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serena. 
257 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêutica 
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menor a expectativa que se pode extrair dele259”. Isso dificultava e às vezes até 

impossibilitava o homem pré-contemporâneo de se desconectar de sua relação 

subjetiva ao que se refere à tradição e ao imaginário político-social. É dentro dessa 

perspectiva que se afirma que a sociedade corporativa do Antigo regime ibérico 

era uma sociedade de cunho “tradicionalista”. 

Além do caráter tradicionalista, no sentido supracitado, a sociedade 

corporativa do Antigo Regime ibérico possuía um imaginário político-social de 

caráter natural ou “originário”. Na concepção de seus membros, a constituição da 

sociedade, assim como o corpo humano, decorria da natureza, não apenas no 

sentido físico, mas também ontológico. Nesse sentido, cada grupo político-social 

possuía uma finalidade natural, que provinha de sua constituição tradicional 

específica, transmitida de geração a geração, fosse por meios supra-positivos, 

como a tradição e a memória da tradição (usos e costumes de cada corporação), 

ou positivos, como a lei (direitos e deveres de cada corporação). Essa ideia do 

carácter natural da constituição social fazia com que se atenuasse bastante a 

importância da concepção de indivíduo. Era a organização político-social que 

atribuía aos homens seu papel social, e não a autonomia individual, haja vista que 

o indivíduo não se encontrava na origem da constituição política ou da 

organização social, e sim a comunidade, ou corporação260.  

Não obstante o anti-individualismo da sociedade corporativa do Antigo 

Regime, o pensamento escolástico, desde o século XVI, havia passado a conferir 

determinada importância à experiência individual, enquanto unidade fundamental 

de compreensão e organização da sociedade. Contudo, tal “ascensão” do indivíduo 

a partir do pensamento aristotélico-tomista, embora tenha contribuído, em 

determinada medida, para a gradual erosão da concepção corporativa da 

sociedade, esta se manteve como parte do imaginário político-social e das relações 

e práticas político-sociais até meados do século XVIII261. 

Ademais, mesmo no pensamento aristotélico-tomista, a noção de indivíduo 

também era pensada por meio de categorias mentais generalizantes, e não somente 
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político-sociais, tais como sereno, tímido, audaz, colérico, melancólico, e várias 

outras. Além disso, de acordo com a concepção cristã, a liberdade humana não 

significava que o homem fosse independente e árbitro soberano de si mesmo, mas 

sim que ele deveria governar (equilibrar) as apetites e paixões, agindo por meio 

da razão natural, ou prudência, da mesma maneira que um monarca harmonizava 

os diversos membros do corpo social262.  

Recapitulando, pode-se dizer que a sociedade do Antigo Regime ibérico 

possuía uma concepção corporativa natural da ordenação político-social, na qual 

a ordem social era composta por diversos grupos relativamente autônomos, com 

fins específicos e que formavam um todo coerente. Dessa forma, cada grupo 

social, ou corporação, necessitava de um estatuto concreto (direito), ou subjetivo 

(costume, tradição) diferente, que lhe garantisse a liberdade para cumprir sua 

finalidade natural263. Consequentemente, a população não esperava, tampouco 

desejava, mudanças na organização político-social. A ação governativa do 

monarca deveria observar a manutenção tanto das normas positivas, quanto dos 

direitos naturais e tradicionais relativos a cada parte que compunha o todo do 

corpo social, caso contrário, seria considerado um tirano264. 

Mudança, inovação e confusão na ordem hierárquica eram vistas como 

sinais de perturbação e subversão do ordenamento político-social. Sinais de 

tempos em que o voluntarismo do rei e de particulares tendiam a sobrepor-se ao 

curso natural da sociedade e destino final da Criação265. Essa aversão pela 

novidade estava ligada ao ideal de vida honesta, que como já nos referimos, era 

viver de acordo com a “ordem natural das coisas”, o que não poderia coadunar-se 

com a ideia de que o indivíduo estaria no centro do mundo e que a constituição 

político-social deveria depender de sua vontade266.  

Desse modo, os discursos memoriais cumpriam um papel significativo na 

manutenção do modelo de ordenação do poder no Antigo Regime português, pois, 

em certa medida, davam corpo à tradição política, ao disponibilizar por escrito e 
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de forma elucidativa, exemplos de bom governante ou dignitário de um cargo 

político, a partir do qual se poderia reconhecer a matriz de direitos e obrigações 

naturais, formais e informais dos nobres, relativas ao exercício dos poderes que 

lhes eram próprios. Isto é, enunciavam, ainda que retoricamente, o estatuto do 

cargo ocupado por determinado notável, os limites de sua autonomia, e também a 

sua finalidade natural. 

Nas monarquias ibéricas do século XVII, todo nobre, antes de se tornar 

merecedor de ter sua trajetória narrada em um discurso memorial, fazia parte de 

um grupo social denominado seniors pars, a parte mais sã da sociedade. Isto 

significava que a sociedade compreendia que as pessoas “melhores” de cada 

comunidade constituíam sua parte mais ilustre, que se diferia do restante da 

população, considerada sua parte vil. Vários critérios fundamentados na tradição 

e no imaginário político-social concorriam para que uma pessoa fosse considerada 

parte da senior pars, de uma maneira geral, os principais eram riqueza267, 

nascimento, idade, conhecimento, experiência e reconhecimento social268.  

Os homens notáveis, aos quais nos referimos, provinham desta “parte mais 

sã da sociedade” (senior pars), e era também em virtude disso que eles possuíam 

o direito de estar à frente dos cargos de governança, pois como os “melhores da 

sociedade”, competia a eles representar e conduzir o restante da população na 

direção do bem-comum. Dessa forma, todas atividades das esferas superiores de 

poder tinham em vista a obtenção da harmonia social, ou pelo menos deveriam ser 

justificadas pelo o que se entendia como tal. 

O bem-comum era compreendido, tradicionalmente, como a solidariedade, 

a recreação e o interesse público. No entanto, dentro dessa tríplice acepção, 

poderiam surgir diferentes perspectivas acerca do bem-comum, de acordo com os 

interesses e aspirações da nobreza. Apesar do sentido de bem-comum estar 

definido na tradição política e no imaginário político-social como a harmonia 

                                                           
267 No entanto, a riqueza por si só não era capaz de enobrecer, eram comuns as figuras do nobre 

empobrecido que continuava em posse do seu status social de nobre, e do burguês rico que, ainda 

que fosse abastado, não conseguia ascender socialmente. A riqueza para constituir um meio 

legítimo de mudança de estado, deveria ser resultado de um processo legítimo de aquisição de 

bens, isto é, deveria ser fruto de uma vida honesta, e alcançada por feitos virtuosos (empresa) e 

atos diuturnos de demonstração da honra. Por isto, em vez de legitimar a mobilidade social, a 

riqueza carece, pelo contrário, ela própria, de legitimação. “Em si mesma, não garante a justiça da 

hierarquia social ocupada; antes, necessita da legitimação da justiça (nas formas e nos tempos da 

sua aquisição) para poder ser reconhecida”. HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social 

na sociedade de Antigo Regime. Tempo, Niterói, v.11, n.21, p.121-143, p. 121-143, 2006, p. 2-13. 
268 Ibidem, p. 214, 215. 
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institucional entre os vários corpos sociais, na prática, poderiam haver dissenções 

acerca desse conceito, que oscilava conforme as disputas de interesse dos grupos 

político-sociais269. 

Todavia, como foi colocado anteriormente, as “interpretações” que os 

homens notáveis poderiam ter acerca do bem comum estavam circundadas pela 

tradição política e, portanto, não poderiam ter sua origem apartada dela. Isto é, não 

poderiam ser interpretações arbitrárias, mas deveriam ser inspiradas pela própria 

tradição. 

A partir dessas observações, pode-se dizer que os discursos memoriais 

reúnem as três instâncias que conformam a base do nosso trabalho hermenêutico: 

a linguagem política (ou retórica teológico-política), o imaginário político-social 

e a tradição. Ao mesclar narrativa épica, relato descritivo, interpretação/explicação 

e representação desses acontecimentos, tais discursos nos fornecem um 

importante campo interpretativo, a partir do qual se pode observar, em certa 

medida, como aquela sociedade e seus agentes compreendiam e representavam o 

exercício do poder político, assim como as qualidades necessárias daqueles que o 

detinham, em maior ou menor grau. 

 

Discursos memoriais como propaganda política. 

 

Para configurar melhor a pesquisa histórica a que nos propomos, julgamos 

ser importante fazer uma síntese acerca das maneiras como os discursos que se 

associam ao poder político, dentre os quais encontram-se os que denominamos 

discursos memoriais, têm sido abordadas no âmbito acadêmico, principalmente no 

que diz respeito ao seu efeito “propagandístico”, isto é, ao papel político exercido 

por tais discursos no estabelecimento da coesão política, social e religiosa entre os 

diversos territórios das monarquias ibéricas do século XVII, por meio da difusão 

das representações e valores que compunham o imaginário político-social. 

Quando nos referimos aos discursos memoriais como instrumentos de 

propaganda política, estamos cientes de que o uso da palavra “propaganda” surge 

no século XVII para designar a propagação da fé Católica e que, portanto, 

propaganda não seria um conceito adequado em referência à difusão de ideias 

                                                           
269 HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 

Niterói, v.11, n.21, p.121-143, p. 121-143, 2006, p. 333. 
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políticas nas monarquias ibéricas seiscentistas. No entanto, acreditamos que o 

fenômeno da “propaganda política”, assim como o da “opinião pública” seja 

inerente à organização política do Antigo Regime, ainda que os escritores do 

período não utilizem tais termos para descrevê-los270. 

Isto posto, ao utilizar o termo propaganda política, estaremos nos 

remetendo a um processo de comunicação, que parte das instâncias que detém o 

poder político, com o objetivo de obter a adesão do público receptor ao modelo de 

organização político-social e a determinadas pretensões dos governantes, por meio 

de estratégias de persuasão, capazes de influenciar a opinião da população, assim 

como modelar sua conduta271. 

Nesse sentido, José Manuel Nieto Soria afirma que os discursos associados 

ao poder político, como as diversas formas literárias apologéticas, faziam parte de 

um conjunto de processos de comunicação pelos quais eram difundidos valores, 

normas e crenças políticas. Assim, tais discursos podem ser considerados 

procedimentos propagandísticos, com o objetivo de legitimar, questionar, ou 

exaltar o sentimento de pertença à organização política. Dessa forma, a produção 

e circulação dos discursos memoriais não eram fenômenos apenas de relevância 

cultural, mas também política, enquanto parte dos esforços conscientes dos seus 

autores para o estabelecimento de determinados comportamentos aceitáveis, 

produzindo efeitos políticos concretos272. 

Para José Antonio Maravall, a literatura política espanhola do século XVII 

possuía uma finalidade prática, isto é, os autores buscavam mover o público 

receptor às ações que possuíam utilidade política. Tal literatura se associava à 

ideia de educação, no sentido de convencer os leitores a aderir os preceitos 

políticos propostos nas obras. Nessa concepção, os discursos memoriais, ao 

oferecer exemplos concretos de conduta aos governantes, eram bastante 

convenientes ao exercício do poder, pois demonstravam que era possível ser um 

                                                           
270 MANCHADO, Ana Isabel Carrasco. Discurso político y propaganda em la Corte de los Reyes 

Católicos, (1474-1482). 2000. 373 f. Tese (Doutorado) - Curso de História, Departamento de 

Historia Medieval, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2000, p. 45. 
271 Ibidem, p. 51. 
272 SORIA, José Manuel Nieto. Apología y propaganda de la realeza em los cancioneiros 

castellanos del siglo XV: Diseño literario de un modelo político. En La España Medieval, Madrid, 

n. 11, p.185-221, 1988, p. 196-197. 
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governante virtuoso, haja vista que outros o haviam sido, além de provocar o 

ímpeto de se igualar aos homens exemplares em relação aos seus feitos e fama273. 

Luis Cabrera de Cordova, em sua obra De historia para entenderla y 

escrivirla (1611), defende essa ideia da utilidade pública dos discursos memoriais, 

para ele a história humana 

 

No es escrivir las cosas para que no se olviden, premio que dà 

a los varones dignos de inmortal memoria, por sus grandes 

hechos, y excelentes virtudes, merecedoras de que su 

representacion sea para exemplo, e imitacion, sino para que 

enseñen a vivir com la experiencia, maestra muda, que hazen 

los particulares que perficionavan a la prudencia. El fin de la 

historia es la utilidad publica274. 

 

Por outro lado, na perspectiva do que Maravall denomina “cultura do 

barroco”, o autor também interpreta a literatura política do século XVII como um 

“programa” de projeção moral nos costumes da população, por meio de técnicas 

psicológicas que visavam configurar o comportamento do público receptor, 

direcionando as formas dos homens se conduzirem em sociedade. Nesse sentido, 

os discursos memoriais pretendiam reduzir os homens aos modelos prescritos 

pelos exemplos dos notáveis, tendo em vista a conformação desses ao pensamento 

político correspondente aos interesses dos grupos dominantes275. 

Dessa maneira, para Maravall, os discursos memoriais, assim como outras 

manifestações literárias do século XVII, surgem como ferramentas que 

expressavam uma doutrina política única, controlada e dirigida pelo rei e pela 

nobreza, no esforço de dirigir a opinião das massas, restaurando os valores da 

tradição nobiliária, e integrando-as à organização social. O autor aponta que o 

empenho das elites na conformação da conduta popular surgira da necessidade de 

conter o aumento do ímpeto individualista, possibilitado pelo aumento das fontes 

de informação, pela descoberta de novos territórios e pelo contato cosmopolita nas 

cidades, que ameaçavam os modos tradicionais de relação com o universo 

político276. 

                                                           
273 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 35-36. 
274 CABRERA DE CORDOVA, Luis. De historia para entenderla y escrivirla, Madrid: por Luis 

Sanchez, 1611, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 19. 
275 MARAVALL, J. A. A cultura do Barroco. Análise de uma estrutura histórica. São Paulo: 

Edusp, 1997, p. 121-136. 
276 Ibidem, p. 139-213. 



96 
 

 

 

Entretanto, como aponta Nieto Soria, não era apenas a elite nobiliária que 

demandava representações exemplares do poder político, mas também a 

população de modo geral, que esperava encontrar nos discursos, um repertório de 

crenças básicas amplamente compartilhadas acerca do poder régio, que permitia 

aos homens compreenderem-se como parte da organização político-social. Nesse 

sentido, os discursos memoriais funcionavam como vias de mediação entre a 

monarquia e a opinião pública, e estavam direcionados para responder às 

exigências de ambas as partes277. 

Para Hansen, sob a ótica do “barroco histórico”, que não deixa escapar de 

vista as especificidades teológico-políticas das representações retóricas, os textos 

aos quais chamamos discursos memoriais estavam associados a programas 

específicos das instituições ibéricas, relativos à centralização do poder 

monárquico. Nesse sentido, a representação da organização político-social, 

enquanto corpo, surge nos discursos como unidade de integração, que buscava se 

impor às instituições e processos administrativos das conquistas ibéricas. Assim 

sendo, tais discursos reproduziam representações hierárquicas e práticas políticas 

da Corte nos territórios mais afastados, prescrevendo as posições sociais por meio 

de imagens, a partir das quais os leitores deveriam se reconhecer, persuadindo-

lhes a permanecer em sua posição subordinada ao bem-comum do corpo-social278. 

Marina Massimi, a partir da perspectiva da história das ideias psicológicas, 

salienta que no século XVII, a palavra e a imagem possuíam enorme efeito de 

persuasão, e visavam a mudança dos hábitos e da mentalidade dos grupos sociais, 

por meio do conhecimento e aplicação da arte retórica e de suas influências no 

“dinamismo psíquico”, baseados em uma “psicologia filosófica aristotélico-

tomista279”.  

Dessa forma, os discursos memoriais tinham como objetivo, não apenas 

persuadir o público a aderir consensualmente os valores tradicionais da nobreza, 

mas buscavam a reforma dos costumes particulares e sociais por meio da 

“medicina da alma”, isto é, do governo das apetites e paixões do corpo físico por 

                                                           
277 SORIA, José Manuel Nieto. Apología y propaganda de la realeza em los cancioneiros 

castellanos del siglo XV: Diseño literario de un modelo político. En La España Medieval, Madrid, 

n. 11, p.185-221, 1988, p. 198-199. 
278 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, p. 200-210. 
279 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, p. 13-17. 
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meio da autodisciplina. Essa concepção também se estendia ao governo do corpo 

político, no sentido de ordenar e equilibrar as diversas instâncias que o 

compunham, assegurando sua saúde e unidade simbólica, criando um “singular 

coletivo”, pois ainda que a sociedade fosse solidamente estratificada, pretendia-se 

reduzi-la a um único corpo político e social280. 

Adalgisa Campos e Renato Júnio Franco ressaltam que tal concepção 

orgânica das relações político-sociais remonta aos textos paulinos, segundo os 

quais a Cristandade era concebida como comunidade organicamente 

hierarquizada, tal qual um corpo único, composto por diversos membros, cada um 

com sua função indispensável ao todo, e cada membro a serviço dos demais, 

unidos pelo princípio de solidariedade, e em uma comunhão íntima de Cristo com 

os homens e das criaturas com o Criador, isso fazia deles um só Corpo, um só 

Cristo. No que diz respeito ao modelo de organização político-social, tal 

concepção favorecia uma visão conciliadora entre os diversos estratos sociais, 

baseada no amor cristão ou caridade, reforçando a ideia de “diferença 

harmoniosa”281. 

No que diz respeito especificamente aos discursos fúnebres portugueses do 

século XVII, sua função propagandística e coesiva é um dos eixos de pesquisa de 

Guilherme Amaral Luz, que estuda as instâncias poético-retóricas e teológico-

políticas produtoras (e reprodutoras) de representações políticas, que visavam à 

produção da concórdia entre os poderes dos centros políticos e das localidades. 

Em termos gerais, a concórdia era concebida como a harmonização entre os 

diferentes polos de poder existentes dento do império ultramarino português, 

visando sua unidade em uma ordem hierárquica, considerada justa e legítima aos 

súditos dos territórios mais afastados do reino.  Dessa forma, os discursos fúnebres 

eram instrumentos de propaganda política, com o objetivo de criar artificialmente 

a concórdia, por meio da difusão de valores e representações morais e 

teológicas282.  

                                                           
280 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, p. 17-80 
281 CAMPOS, Adalgisa Arantes; FRANCO, Renato Júnio. Aspectos da visão hierárquica no 

barroco luso-brasileiro: disputas por precedência em confrarias mineiras. Tempo, Niterói, v. 9, n. 

17, 193-215, 2004, p. 2-4. 
282 LUZ, Guilherme Amaral. Produção da concórdia: a poética do poder na América portuguesa 

(sécs. XVI-XVIII). Varia historia, Belo Horizonte v. 23, n. 38, p. 543-560, 2007, p. 543-560. 
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A concepção de concórdia relacionava-se a uma perspectiva aristotélico-

tomista que conferia um caráter sagrado à estratificação social,  representando o 

reino enquanto “corpo místico”, o qual concebia o monarca como cabeça do reino, 

responsável pela promoção do bem-comum; o clero, como coração que guardava 

sua alma; e os súditos como membros desse mesmo corpo, que voluntariamente 

abriam mão de sua liberdade natural, subordinando-se à coordenação do rei, ou a 

“cabeça” do corpo místico, isto é, aquele que, em última instância, respondia pelo 

bem-comum de todo o reino283.  

Para o autor Ernst Kantorowicz, a ideia de Corpus Mysticum faz parte de 

uma doutrina, de cunho corporativista, desenvolvida pela Igreja Católica ao longo 

da Baixa Idade Média, e que foi sendo paulatinamente secularizada e apropriada, 

principalmente por juristas, em resposta às novas formas de organização político-

sociais nascentes no início da modernidade. Tal ideia de Corpus Mysticum 

representava, enquanto relacionada à organização territorial e política do reino, 

um corpo constituído de cabeça e membros. Isto é, referia-se ao modo como a 

sociedade compreendia a organização social284. 

No que diz respeito à concepção de Corpus Mysticum, ou corpo místico, e 

a integração de novos territórios, os discursos laudatórios, tais como os 

panegíricos, sermões e orações fúnebres funcionavam como mecanismos de 

educação das elites no espaço colonial ibérico, associados ao processo de 

formação de um sentimento de pertença em relação aos reinos285. 

 Para completar esse quadro, também é de fundamental importância a 

noção de boa morte, que consistia na bem-aventurança, ou salvação da alma, 

resultado de uma boa vida, ou seja, do cumprimento abnegado de uma função 

determinada enquanto membro do corpo místico, em nome do bem-comum. Dessa 

forma, ao evidenciar a boa morte de um governante, o discurso, assim como a 

teatralidade do aparato fúnebre, potencializava a exemplaridade do homenageado, 

que passava a se apresentar como representação prescritiva para a harmonia 

funcional entre a cabeça e os membros do corpo político do reino286. 

                                                           
283 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, p. 46. 
284 KANTOROWICZ, Ernst H. Os dois corpos do rei. Um estudo sobre teologia política medieval. 

São Paulo: Cia das Letras, 1998, p. 133-134. 
285 LUZ, Guilherme Amaral. Produção da concórdia: a poética do poder na América portuguesa 

(sécs. XVI-XVIII). Varia historia, Belo Horizonte v. 23, n. 38, p. 543-560, 2007, p. 555. 
286 Idem, 2008, p. 159-175.  
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Dessa maneira, os discursos memoriais associados à boa morte podem ser 

interpretados como esforços de conciliação das transformações político-sociais 

que estavam ocorrendo nas monarquias ibéricas no século XVII, e das 

“aclimatações e peculiaridades” das localidades às concepções tradicionalistas, 

que valorizavam a moral Católica enquanto princípio ordenador da sociedade, a 

partir de um conjunto de representações teológico-políticas capazes de integrar 

aquelas sociedades, reafirmando a concepção estamental e compósita do modelo 

de organização político-social e a conservação de privilégios287. 

Por outro lado, mesmo a propaganda política que visava a unificação do 

reino e obediência dos vários territórios à Coroa não era algo imposto “de cima 

para baixo”, ou da realeza aos súditos. A concórdia era construída em um processo 

de constante negociação das posições político-sociais e da política de privilégios, 

buscando ordenar hierarquicamente “aqueles que, “meritoriamente”, ansiavam 

por lugares hierárquicos condizentes com a sua função no interior do organismo 

civil”. Assim sendo, a propaganda política previa ajustes constantes nos arranjos 

das esferas de poder, no intuito de resolver os conflitos de interesses entre as 

diversas partes do corpo social288. 

Retomando a questão do Corpus Mysticum, é possível também associar o 

cortejo e as pompas fúnebres dos notáveis a procéession générale, analisada por 

Darnton, e citada por Adalgisa Campos e Renato Júnio Franco, como uma 

composição ritual que organizava e apresentava os corpos sociais em níveis 

escalonados de dignidades, a partir de um esquema de representação da ordenação 

social que é consoante com a concepção do Corpo Místico de Cristo289.  

Nesse sentido, a pompa das procissões seiscentistas e setecentistas não era 

apenas uma questão de ostentar uma aparência suntuosa exterior, mas também 

representava a ordenação interior dos seres em função da hierarquia político-

social. Cada grupo ou figura acompanhava o cortejo respeitando o lugar que lhe 

                                                           
287 CAMPOS, Adalgisa Arantes; FRANCO, Renato Júnio. Aspectos da visão hierárquica no 

barroco luso-brasileiro: disputas por precedência em confrarias mineiras. Tempo, Niterói, v. 9, n. 

17, 193-215, 2004, p.7. 
288  LUZ, Guilherme Amaral. Produção da concórdia: a poética do poder na América portuguesa 

(sécs. XVI-XVIII). Varia historia, Belo Horizonte v. 23, n. 38, p. 543-560, 2007 p. 558. 
289 CAMPOS; FRANCO, op. cit., p. 12. 
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era devido, representando de forma visível a presença invisível do Corpo Místico 

de Cristo, tendo a Eucaristia como modelo290. 

Dessa forma, os discursos memoriais cumpriam uma importante finalidade 

nas sociedades de Antigo Regime, como as monarquias ibéricas. Eles transmitiam 

às sociedades constituídas ou que se constituíam nas localidades, uma diretriz 

política e social, que possibilitava aos homens das conquistas a adequação do seu 

comportamento, segundo o modelo de organização do reino. Isso não significava, 

no entanto, que esses discursos subordinassem completamente as ações políticas 

nas novas e antigas comunidades, ou que fossem seguidos à risca nas comunidades 

mais recentes. Eles ofereciam uma diretiva que orientava a população dos novos 

territórios, balizando e legitimando seu comportamento político e suas 

instituições, pragmaticamente, segundo as necessidades e conveniência da sua 

experiência particular, e de acordo com os princípios da tradição Católica, 

difundida pela memória e pelo costume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
290 CAMPOS, Adalgisa Arantes. O triunfo eucarístico: hierarquias e universalidade. Barroco: 
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O amor ao próximo como dever político-social 

Os efeitos com suas causas parecem, e ter bons amigos, a 

melhor razão de bons juízos. Juan Lopes Sierra.  

 

Neste capítulo, discorremos acerca das relações de afeição291, tais como o 

amor e a amizade, que contribuíam para formalizar não somente as relações 

quotidianas na Península Ibérica no século XVII, mas também o exercício do 

poder político, privilégio dos homens notáveis. Primeiramente, devemos voltar a 

ressaltar que as sociedades das monarquias ibéricas seiscentistas não devem ser 

compreendidas por meio de uma visão romântica, a qual presume que o papel do 

indivíduo e de suas expressões subjetivas possuíam importância central no 

imaginário e nas relações político-sociais292. 

À vista disso, o dever em relação à sociedade possuía prioridade frente à 

vontade particular, como adverte António da Silva e Sousa293, em sua Instrucçam 

politica de legados, impressa em 1656: “conforme as leyes da natureza, o homem 

nam naceo sò para si: hua parte deve a sua patria, outra deve a seus pays, e a outra 

a seus amigos [...]294”. 

                                                           
291 Preferimos utilizar a palavra “afeição” em vez de “afeto”, pois o padre Rafael Bluteau, em seu 

Dicionário da Língua portuguesa, composto no início do século XVIII, diferencia os dois termos. 

De acordo com a obra, a palavra “Afeto” significa uma comoção violenta da vontade, amor, 

propensão ou aversão forte, em razão de sensações fortes agradáveis ou penosas, enquanto 

“afeição” significa afeto amoroso ou propensão amigável, benévola, e comumente se toma por 

afeição amigável. Nesse sentido, creio que o termo afeição se adequa melhor ao tema estudado. 
SILVA, Antonio de Moraes; BLUTEAU, D. Rafael. Diccionario da Lingua Portuguesa composto 

pelo padre D. Rafael Bluteau: reformado, e accrescentado por Antonio de Moraes Silva natural 

do Rio de Janeiro. Lisboa, Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789. Tomo segundo L – Z, p. 34-

35. 
292 CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia 

Sacra, Lisboa, n. 11, p.21-57, 1999, p. 22. 
293 António da Silva e Sousa foi um doutor em direito, graduado na Universidade Athenas 

Coimbricense. Foi nomeado provedor da Beja, após a aclamação de Dom João IV. Foi também 

desembargador do Porto da Casa de Suplicação e dos Agravos. Tendo mostrado bastante 

habilidade no serviço dos referidos cargos, foi enviado para a Suécia, para tratar acerca da prisão 

do Infante Dom Duarte. Retornando a Portugal, foi nomeado corregedor do Crime e da Corte pelo 

regente Dom Pedro. MACHADO, Diogo Barbosa. Biblioteca lusitana: histórica, crítica e 

cronológica – na qual se compreende a notícia dos autores portugueses e das obras, que 

compuseram desde o tempo da promulgação da Lei da Graça até o tempo presente. Lisboa: Oficina 

de Antônio Isidoro da Fonseca (v.1), 1741-1759, p. 390-391. 
294 SOUSA, António da Silva e. Instrucçam politica de legados ao Sereníssimo Principe Dom 

Afonso Nosso Senhor, por António da Silva e Sousa, Amburgo: [s.n], 1656, Biblioteca Nacional 

de Portugal, p. 41-42. 
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Seguindo pela mesma lógica, António de Sousa de Macedo, em sua 

Armonia política (1651), afirma que acaso o monarca, atendo-se apenas a sua 

consciência particular, despreze a “opinião comum”, ele 

 

sera injusto comsigo, privandose da honra devida ao virtuoso: 

com o proximo, negandolhe o bom exemplo: e com a virtude, 

tirandolhe o meo de se communicar. Por isto o hommem não he 

senhor absoluto, mas dispenseiro fiel de sua reputação; pois se 

a quiser estragar pello que lhe toca, a deve conservar pello que 

pertence ao publico295. 

 

Na época moderna, a amizade e o amor estavam relacionados a ideias 

religiosas e filosóficas, que compreendiam tais sentimentos enquanto tendência 

natural para a colaboração mútua entre os homens, a partir da qual se pautavam 

tanto as relações sociais, quanto a relação íntima entre o homem e a Divindade296. 

No sentido teológico, o amor e a amizade eram vistos como desdobramentos da 

virtude da caridade cristã, que consiste em “amar a Deus sobre todas as coisas e 

ao próximo como a si mesmo”297.  

Considerando que o amor e a amizade eram vistos como seguimentos e 

manifestações de uma mesma origem, isto é, da caridade cristã, as definições de 

ambos conceitos eram bastante imprecisas, chegando por vezes a coincidirem-

se298. Portanto, limitaremos nossa análise ao conceito de amor enquanto “amor ao 

próximo”, ou seja, enquanto a inclinação natural dos homens de fazer o bem uns 

                                                           
295 MACEDO, António de Sousa de. Armonia política dos documentos divinos com as 

conveniências d'Estado: exemplar de principes no governo dos gloriosíssimos reys de Portugal ao 

sereníssimo principe Dom Theodosio por Antonio de Sousa de Macedo, Haga do Conde: na 

officina de Samuel Broun impressor ingrez, 1651, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 30-31. 
296 Ibidem, p. 24. 
297 FERNANDES, Maria de Lurdes Correia. Da doutrina à vivência: amor, amizade e casamento 

no leal conselheiro do Rei D. Duarte. Revista da Faculdade de Letras: Línguas e 

Literaturas, Porto, v. 1, p.133-194, 1984, p. 140-141. 
298 A historiadora Maria de Lurdes Fernandes, que buscou compreender as relações de amizade, 

amor e casamento a partir do livro Leal Conselheiro, escrito pelo Rei D. Duarte, na primeira 

metade do século XV, nos traz uma importante reflexão acerca de como o monarca aborda o tema 

em alguns capítulos de sua obra. De acordo com a autora, D. Duarte inicia o texto com distinções 

pouco claras entre as noções de amor e amizade, para em seguida ir delineando-as até chegar a 

definições mais precisas desses conceitos. Na concepção do Rei-Filósofo, a amizade era preferível 

ao amor, pois o amor, enquanto atributo do coração, poderia levar a pessoa a desejar ser amada 

acima de tudo, de maneira desvairada, enquanto a amizade, que nasce do “entendimento”, desperta 

o desejo de servir aquele a quem se quer bem, antepondo o bem do amigo ao seu próprio. 

Entretanto, D. Duarte não condena o amor, apenas recomenda que se encontre o equilíbrio entre o 

“amar com o coração” (amor) e o “amar com o entendimento” (amizade). FERNANDES, op. cit., 

148-155. 
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aos outros; e de amizade, como o desejo consciente de amar e ser amado por 

alguém com quem se possui certas qualidades e virtudes em comum299.  

No que diz respeito à unidade política, esta se fundamentava no amor 

comum em torno do monarca, que garantia a harmonia coletiva, ao passo que 

inibia as hostilidades entre os homens dentro dos territórios da Coroa, 

proporcionando o sentimento de segurança dos súditos em relação as suas vidas. 

Tal harmonia e segurança eram sustentadas por meio dos princípios morais 

suscitados pela ideia da existência de uma afinidade natural entre o rei e seus 

súditos, que resultava no amor para com o soberano300. 

Contudo, é válido lembrar que o âmbito político não se apartava do 

religioso e a ética cristã da amizade e do amor ao próximo não poderia ser pensada 

sem o engajamento ativo na organização do poder. Amar ao próximo não era 

considerado um mero comando à consciência individual, mas a afirmação do 

fundamento natural e divino da organização político-social, que embora feita por 

homens, deveria atender aos desígnios da Divindade. Portanto, a monarquia e suas 

instituições jurídico-institucionais eram concebidas como meios propícios para o 

contato entre a humanidade e Deus, confirmando a necessidade dos homens de 

unirem-se em um corpo político e cristão hierarquizado, visando a consumação da 

ordem divina da trajetória humana. Nesse sentido, o amor, antes de um sentimento, 

configurava um dever cristão desdobrado em providência política301. 

 Em relação aos esquemas formais que representavam publicamente o 

amor ao próximo e a amizade, podemos dizer que assim como os discursos 

memoriais não configuravam a expressão de paixões individuais “barrocamente”, 

mas sim eram definidos por um “esquematismo do modelo”, pautado pela 

memória dos “bons usos” das representações retóricas302, durante o século XVII 

ibérico, os sentimentos e os laços de afeição não estavam exclusivamente 

limitados à esfera privada. Estes eram, ao contrário, marcados por formalidades 

públicas, que abarcavam diversos gestos externos e aspectos visíveis de conduta 

                                                           
299 FERNANDES, Maria de Lurdes Correia. Da doutrina à vivência: amor, amizade e casamento 

no leal conselheiro do Rei D. Duarte. Revista da Faculdade de Letras: Línguas e 

Literaturas, Porto, v. 1, p.133-194, 1984, p. 140-150. 
300 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 344-345. 
301 PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento, São Paulo: editora da unicamp", 2008, p. 193-194. 
302 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, p. 178-199. 
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que, por sua vez, estavam ligados à memória dos benefícios feitos por aqueles com 

os quais se mantinha alguma relação amistosa303.  

Tais relações fraternais, para além dos laços de parentesco e do 

matrimônio, podiam assumir diversas formas, como o apadrinhamento, o 

clientelismo, o compadrio, o companheirismo militar, a confraria, dentre várias 

outras. Nesse sentido, as fórmulas que exteriorizavam a afeição evocavam o ajuste 

da relação de benevolência304 e lealdade, sobre a qual se assentava a amizade e o 

amor ao próximo305. 

No entanto, a amizade não requeria necessariamente um nivelamento entre 

as partes envolvidas. Embora a amizade entre iguais representasse a forma mais 

perfeita de união, ela poderia ser estabelecida entre pessoas de “famílias diversas, 

de diferentes condições sociais, ou gozando de distintas posições de poder”, sendo 

capaz de unir tanto aqueles que partilhavam o mesmo estatuto social, quanto 

pessoas que ocupavam posições sociais díspares, tais como um patrono e seu 

cliente. Ambos os tipos de relação eram regulados pela mesma noção de 

benevolência, na qual o respeito pelo decoro hierárquico encontrava-se sempre 

presente306. 

Apesar da amizade poder se manifestar entre pessoas de diversas posições 

sociais, a quebra do decoro hierárquico nas relações fraternais resultaria em 

grandes prejuízos para a organização político-social. Um exemplo disso encontra-

se em um manuscrito acerca da vida do rei Dom Afonso VI, intitulado Epítome da 

vida do Sereníssimo Rei de Portugal D. Afonso VI, supostamente escrito por Don 

Nuno Álvares Pereira de Melo, duque de Cadaval e copiado por Luís Teixeira de 

Carvalho, em 1668307. 

                                                           
303 CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia 

Sacra, Lisboa, n. 11, p.21-57, 1999, p 21-40 
304A benevolência era considerada um atributo do amor e da amizade, identificada como uma 

“inclinação natural para o bem”, que era efetivada na troca de benefícios entre amigos e familiares. 

CARDIM, op. cit., 1999, p. 36 
305 Ibidem, p. 21-40. 
306 Ibidem, p. 44-45. 
307 Trata-se de um manuscrito o qual foi supostamente escrito por Don Nuno Álvares Pereira de 

Melo, duque de Cadaval, que possuía diversas queixas em relação às ações de Dom Afonso VI, 

tornando-se uma importante influência na deposição desse monarca. O copista, Luís Teixeira de 

Carvalho, afirma que o manuscrito chegou a suas mãos após a morte de um clérigo, seu antigo 

dono. CARVALHO, Luiz Teixeira de. Epítome da vida do Sereníssimo Rei de Portugal D. Afonso 

VI, Coimbra: Manuscritos Reservados, 1668. Biblioteca Nacional de Portugal. 
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Nesse discurso, o autor relata a amizade de D. Afonso VI308 com António 

de Conti, um vendedor de bugigangas que caíra nas graças do jovem rei. Com o 

escândalo que causou a relação do monarca com um "homem de baixa esphera", 

sua mãe, a rainha Luísa de Gusmão, impediu-lhe de continuar encontrando-se com 

o rapaz. Todavia, vendo o rei muito sentido com a situação e temendo pela sua 

saúde, acabou por permitir que Conti se tornasse moço de guarda-roupa do rei, e 

assim, segundo o autor, "Antonio de Conti foi affastando a El Rey de todas as 

pessoas Grandes, metendolhe negros, mouros, e mulatos, por ver que propendia a 

inclinação do Rei por aquella gente [...]309".  

Podemos perceber que, mesmo havendo uma enorme distância entre as 

posições ocupadas pelo monarca e Antonio de Conti, a rainha permitiu a 

introdução do jovem no Paço como moço de guarda-roupa, pois temia pelo estado 

de saúde do filho, que se entristecera com a separação imposta por sua mãe. Nesse 

caso, nota-se que a desarmonia causada por essa amizade, que afastava o rei de 

todas as “grandes pessoas”, não havia sido causada, em princípio, pela diferença 

de estatuto social, mas pela falta de virtude em António Conti, que se aproveitou 

da propensão pueril do monarca para inseri-lo em um círculo de amizade que 

contava apenas com pessoas de “baixa esfera”, quebrando, dessa forma, o decoro 

hierárquico. 

Deste modo, a harmonia em uma relação de amizade dizia mais respeito à 

comunicação de virtudes e sentimentos elevados entre os amigos, do que 

estritamente as suas posições hierárquicas, uma vez que nem todos eram capazes 

de praticar a caridade. Certos homens soberbos e cobiçosos, independentemente 

de seu estatuto social, agiam apenas de acordo com seus próprios interesses, dessa 

forma, não eram considerados aptos para o estabelecimento de uma verdadeira 

                                                           
308 Dom Afonso VI sucedeu seu pai, Dom João IV, no trono lusitano, após a morte do herdeiro, 

seu irmão Dom Teodósio. O monarca logrou diversas vitórias contra os castelhanos nas guerras 

de restauração. No entanto, na Corte, Dom Afonso foi uma figura controversa. Dizia-se que, em 

virtude de uma doença que o rei sofrera quando criança, o rei havia ficado com problemas mentais, 

encolerizando-se facilmente, e desenvolvendo uma inclinação a se relacionar com pessoas de 

“rotos costumes”, que cometiam vários crimes com a conivência do monarca. Após ser advertido 

por sua mãe, a rainha Luísa de Gusmão, junto a alguns fidalgos, Dom Afonso VI manteve a sua 

conduta, dando provas de seu ânimo “brutal e indômito”. Dessa forma, em 1667, por meio de uma 

sessão da Junta dos Três Estados, decidiu-se que o rei deveria ser deposto, sendo substituído no 

trono por seu irmão, o infante Dom Pedro. FIGUEIREDO, António Pereira de. Elogios dos Reis 

de Portugal em latim, e em portuguez illustrados de notas historicas e críticas, por António Pereira 

de Figueiredo, Lisboa: Off. de Simão Thaddeo Ferreira, 1785, p. 211-216. 
309 Ibidem, p. 9. 
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amizade, pois, de acordo com a definição cristã de caridade, o amor ao próximo 

devia ser cultivado desinteressadamente.310 

Por outro lado, segundo o pensamento de Cícero311, os homens de bem, 

compreendidos como aqueles que exercitavam as virtudes da lealdade, fidelidade, 

bondade e liberalidade, a partir das quais se poderia estabelecer a confiança e a 

constância que deveria existir em uma verdadeira relação amistosa, eram 

naturalmente impelidos a unirem-se em laços de amizade, ainda que entre eles 

houvesse diferenças de idade, riqueza, talento e até mesmo de virtudes, haja vista 

que com a convivência entre amigos, tais disparidades tendiam a ser gradualmente 

corrigidas, pois, conforme se aproximavam, os amigos tendiam a apreciar e a 

reproduzir as condutas e costumes uns dos outros312.  

Ademais do caráter moral da amizade, esta também assumia um papel 

central no ordenamento político. As relações de poder estavam inseridas, segundo 

a ótica aristotélica, em vínculos de amizade assimétricos, os quais ligavam os 

governantes ao governados, os pais aos filhos e os patrões aos clientes. O laço 

assim estabelecido era consolidado por atitudes correspondentes às partes. Do 

benfeitor, esperava-se que ele doasse com liberalidade, enquanto do beneficiário, 

a expectativa era de que esse recebesse com gratidão, disponibilizando-se para a 

prestação de serviços futuros313. 

Essas relações de amizade “desiguais” tendiam a se converter em 

associações de tipo clientelar314, que possuíam um caráter informal, embora 

estivessem inseridas na lógica do dever de se beneficiar sempre aos “mais 

amigos”. Os benefícios e as formas de retribuição não provinham de um cálculo 

                                                           
310 FERNANDES, Maria de Lurdes Correia. Da doutrina à vivência: amor, amizade e casamento 

no leal conselheiro do Rei D. Duarte. Revista da Faculdade de Letras: Línguas e 

Literaturas, Porto, v. 1, p.133-194, 1984, p. 141. 
311 Cícero era um dos pensadores mais citados nas obras de teólogos que escreviam acerca do amor 

e da amizade, e era também muito admirado pelos autores ibéricos dos séculos XVI e XVII. 

CARDIM, CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e 

XVII. Lusitânia Sacra, Lisboa, n. 11, p.21-57, 1999, p. 24. 
312 CICERO, Marcus Tullius Diálogo Sobre a Amizade. 2001. Disponível em: 

<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxoZWxlbml

zbW98Z3g6NjExMjM4YzI0MTg2ZjFmMA>. Acesso em:11 nov.2016. 
313 HESPANHA, António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. As redes clientelares. In: 

MATTOSO, José (org.). História de Portugal: o Antigo Regime. Lisboa: Estampa, 1992, p. 340-

342. 
314 Por clientelares, entendemos as relações de poder instituídas informalmente, ou extra-

judicialmente, que vinculavam os agentes por meio de uma lógica de obrigações referentes à 

prestação de benefícios e retribuição destes em forma de serviços. HESPANHA; XAVIER, op. 

cit., p. 342. 
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econômico que exigia uma reciprocidade exata, mas das trocas assimétricas de 

bens materiais, políticos e simbólicos, que apesar de assumirem um caráter 

obrigatório, também eram circunstanciais315. 

Dessa forma, devido às possibilidades indefinidas de retribuição de um 

benefício, ao retribuir, o agraciado tendia sempre a acrescentar algo além do valor 

presumível da dádiva, e assim sucessivamente. Esse processo unia os agentes em 

um contínuo encadeamento de serviços e benefícios e consolidava o compromisso 

de troca de vantagens entre patrão e clientes316. 

A concepção de compromisso baseada em uma “relação de amizade 

assimétrica” é retratada por Lopes Sierra, em seu Panegírico a Afonso Furtado, 

escrito na Bahia, em 1676, por motivo da morte de Dom Afonso Furtado, 

governador-geral do Brasil. De acordo com o autor, ao perceber que sua doença 

piorava e a morte era certa, o governador ordenou ao seu sobrinho, o qual vivia 

em Lisboa, que “agregasse a si todos os seus criados e que os conservasse como 

ele o fazia, fazendo-lhes o custo até o Reino”. Dessa forma, Afonso Furtado 

retribuiu os bons serviços de seus criados, garantindo que não ficassem 

desamparados após seu falecimento. Zelar pelos interesses das pessoas próximas 

era também um dever político, de ordem corporativa, haja vista que “quem pelas 

partes olha, a essência do todo quer conservar317”. Esta frase também traduz a 

lógica moral da sociedade corporativa, segundo a qual a sociedade se definia desde 

a família até o reino. 

 

A amizade entre os patronos e os autores dos discursos memoriais 

 

Seguindo pela lógica apresentada previamente, a relação entre os autores 

dos discursos memoriais e seus patrocinadores também respeitava determinadas 

práticas, mais ou menos ritualizadas, para demonstrar e reafirmar a relação de 

amizade entre eles. Nos discursos memoriais, a prática mais comum de 

demonstração de amizade era a dedicatória oferecida pelos autores ao seu 

                                                           
315 HESPANHA, António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. As redes clientelares. In: 

MATTOSO, José (org.). História de Portugal: o Antigo Regime. Lisboa: Estampa, 1992, p. 340. 
316 Ibidem, p. 340 
317  SIERRA, Juan Lopes. Vida o Panegírico fúnebre al senor Affonso de Furtado Castro do Rio 

Mendonca. In: SCWARTZ, Stuart B., e PÉCORA, Alcir (orgs.). As Excelências do Governador. 

O Panegírico Fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia, 1676). São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002, p. 135. 
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benfeitor, ou a alguma outra grande figura com a qual o autor mantinha, ou 

desejava manter, uma relação clientelar318.  

Acerca das relações clientelares entre autores de discursos memoriais e 

seus patrocinadores, o frei Fernando de Santo Agostinho319, na dedicatória que fez 

a Nuno de Mendonça, Conde de Val de Reys320, no impresso de sua Oraçam 

funebre nas exequias annuaes do Serenissimo Rey de Portugal Dom Manoel, em 

1685, relata o seguinte:  

 

Havendo obedecido a prègar este Sermão, porque a Mesa me 

havia para elle nomeado, & V.S. assistia como Provedor, me 

pareceo, que, sendo a presença de V.S. a q em materia tão 

difficio, fez satisfazer o Pregador tão illustre auditorio, era 

preciso, que, havendo de sahir a publico o Sermão, me valesse 

da protecção de V.S. para assim assegurar o credito do que 

havia prègado, & não temer os perigos, que costumão ter 

semelhantes obras, quando se expõem a todos, & muito mais 

quando todos conhecem, o como he antigo em V.S. o honrarme, 

& tudo o que me toca; & foy tão publico, como o illustrissimo 

Senhor Dom Antonio de Mendonça, Arcebispo de Lisboa [...] 

o fez a meu irmão, & a mim, não sò com a generosidade, com 

que costumava fazer a muitos; mas com hum affecto tao 

particular, que não poderà nunca ter satisfação, para se 

gratificar mais q o continuo reconhecimento, que sò este pòde 

perpetuar esta memoria com o tempo, porque o tempo não 

ponha em esquecimento (como costuma) tão continuos, & 

generosos beneficios.321. 

 

Esse início da dedicatória aponta a representação da relação de patrocínio, 

que constituía o vínculo clientelar entre o patrocinador e o autor de um discurso 

                                                           
318 CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia 

Sacra, Lisboa, n. 11, p.21-57, 1999, p. 42-44. 
319 Frei Fernando de S. Agostinho foi um religioso as Ordem de São Jerônimo, e Examinador das 

três Ordens Militares. SANTO AGOSTINHO, Fernando de. Sermam do Maximo Doutor da 

Igreja, Sam Hieronymo pay dos monges de Bellem, que prégou o Padre Mestre Fr. Fernando de 

Santo Augustinho, seu filho, no anno de 1687 no Convento de Sam Hieronymo do Matto; dedicado 

ao M.R.Padre Frey Martinho Martiniano de Castro, religioso da mesma Ordem, Lisboa: na 

Officina de Joam Galram, 1689, capa. 
320 Nuno de Mendonça foi o segundo Conde de Val de Reys, fazia parte do Conselho de Estado e 

era Geltil-homem da Câmera do Príncipe Dom Teodósio. Foi também governador do reino do 

Algarve e Presidente da Câmera de Lisboa. SOUZA, António Caetano de. Memorias historicas, e 

genealogicas dos grandes de Portugal: que contém a origem, e antiguidade de suas familias: os 

estados, e os nomes dos que actualmente vivem, suas arvores de costado, as alianças das casas, os 

escudos de armas, que lhes competem, até o anno de 1742, Lisboa: Na Officina de Antonio Isidoro 

da Fonseca, 1742, p. 317. 
321 SANTO AGOSTINHO, Fernando de. Oraçam funebre nas exequias annuaes do Serenissimo 

Rey de Portugal Dom Manoel de gloriosa memoria. Disse a na Santa Casa da Misericordia desta 

Cidade de Lisboa, em treze de Dezembro de 1685. Fernando de S. Augustinho, da Ordem de S. 

Jeronymo, Offerecida ao Senhor Nuno de Mendonça, Conde de Val de Reys, Lisboa: na Officina 

de Joaõ Galraõ, 1686, Biblioteca Nacional de Portugal, dedicatória. 
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memorial. Primeiramente, percebemos que o frei, subordinado à Mesa da Santa 

Casa de Misericórdia de Lisboa, era favorecido do conde, que na ocasião ocupava 

o cargo de provedor da referida instituição. 

O provedor era o dirigente máximo da Santa Casa, ou, utilizando o 

vocabulário da época, era a “cabeça” da instituição. Ser nobre era um dos pré-

requisitos para se ocupar tal cargo, mas não apenas isso, era também necessário 

possuir vasta experiência e reputação, algo que só se alcançava com a velhice. 

Enquanto responsável pelas obrigações materiais e espirituais da Santa Casa, o 

provedor deveria ser o mais virtuoso dentre os integrantes da elite local, sendo-

lhes superior em honra e sabedoria, para que, dessa maneira, fosse obedecido com 

mais facilidade322. 

Diante da suma autoridade do conde, enquanto provedor da Santa Casa, o 

frei obedeceu a nomeação para pregar o sermão. Contudo, Fernando de Santo 

Agostinho também buscou enfatizar a sua dor, afirmando que pregar um sermão 

acerca das exéquias anuais de um rei era “matéria muito difícil”. Dessa forma, a 

ênfase na dor provocada pela ausência do rei Dom Manuel, em contraste com a 

escrita da própria obra, reafirmava a posição hierárquica do frei enquanto 

subordinado ao conde, procurando atrair sua confiança e reforçar a relação 

clientelar entre os dois323. 

Assim sendo, por um lado, Fernando de Santo Agostinho não poderia se 

recusar a proferir o sermão para o qual ele fora nomeado, pois este era o encargo 

natural do seu posto, ademais, era sua obrigação guardar obediência à Mesa e ao 

provedor. Por outro lado, a simples presença do conde no aniversário das exéquias 

reais havia atraído um “ilustre auditório” para ouvir a pregação. Portanto, 

considerando-se que a oração haveria de ser impressa, ou “sair a público”, o autor 

afirma necessitar da proteção do conde para “assegurar o crédito do que havia 

pregado”. 

Além das atitudes de obediência e proteção assumidas entre o conde e o 

frei, podemos perceber a preocupação do autor quanto ao juízo do público receptor 

                                                           
322 CRESSONI, Fábio Eduardo. Hierarquia e ordem: organização do corpo social português 

quinhentista em dois espaços distintos. Esboços: Revista do Programa de Pós-Graduação em 

História da UFSC, Florianópolis, v. 19, n. 28, p.254-271, 2013, p. 268. 
323 FERREIRA, Valéria Maria Pena. Retórica das lágrimas: sermões e orações fúnebres na Bahia 

do século XVII. 2007. 260 f. Tese (Doutorado) - Curso de Letras, Estudos Literários da Faculdade 

de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2007, p. 231. 
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em relação a sua obra. A “dificuldade” e o “perigo” que preocupavam Fernando 

de Santo Agostinho, relacionados à presença de homens “tão” ilustres no 

auditório, podem dizer respeito a possíveis disputas entre grupos de interesse 

quanto às mensagens contidas na obra, assim como à maneira que sua publicação 

poderia influir em suas relações político-sociais. 

Ademais, é possível que alguns desses homens ilustres tencionassem 

substituir o frei por algum outro letrado que, patrocinado por eles, pudesse 

interceder pelos seus interesses no púlpito. Acaso essa realmente fosse a intenção 

dessas pessoas, elas contavam com certas estratégias para lograr tal finalidade, 

inclusive divulgando juízos desfavoráveis à obra, ou dificultando sua publicação. 

Assim, o autor necessitava da proteção do conde para manter seu posto de 

sermonista na Santa Casa de Lisboa.  

Como afirmamos no capítulo anterior, a reprovação de um discurso 

memorial não era uma questão de apreciação crítica subjetiva do público receptor, 

mas de sua capacidade de reconhecimento do modelo de ordenação político-social 

e das suas representações, assim como a observação dos privilégios e deveres dos 

diversos grupos que compunham a sociedade a partir do imaginário político-

social, isto é, da observância da honra324. 

Pode-se dizer também que, enquanto homens ilustres, essas pessoas 

estavam mais “autorizadas” a emitir juízos acerca da oração do frei, pois 

encontravam-se na condição de notáveis e honrados. Portanto, tais homens não 

apenas sabiam agir adequadamente perante a dignidade de outrem325,  como 

conheciam (ou deveriam conhecer) as representações retóricas e as condições para 

que seus usos fossem considerados adequados326. 

Fernando de Santo Agostinho segue aludindo à antiguidade de sua relação 

com o conde, que o “honrava” em “tudo que lhe tocava”, assim como havia feito 

Dom António de Mendonça, arcebispo de Lisboa, filho do referido conde327 que, 

pelo que podemos inferir do trecho, patrocinava o frei e também seu irmão, não 

                                                           
324 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, p. 195 
325 HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 
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até o anno de 1742, Lisboa: Na Officina de Antonio Isidoro da Fonseca, 1742, p. 489. 



111 
 

 

 

apenas com “a generosidade com que costumava fazer a muitos”, mas com um 

“afeto particular”, retribuído por demonstrações diuturnas de agradecimento e 

reconhecimento público pelos benefícios com os quais o arcebispo gratificara o 

frei e seu irmão. Assim, de acordo com o autor, a memória das benesses do 

arcebispo devia ser perpetuada no tempo, por meio do contínuo reconhecimento e 

representação da troca de benefícios. 

Acaso interpretemos as relações entre o frei, o conde e o arcebispo sob a 

ótica das práticas sócio-políticas da sociedade contemporânea, certamente as 

veremos como sintomas de alguma forma de corrupção, pois tanto a proteção do 

conde, requerida pelo frei, como os “generosos benefícios” conferidos a ele pelo 

arcebispo caracterizariam a superioridade dos interesses privados sobre os das 

instituições. No entanto, esse tipo de relação, antes de tudo “afetuosa”, e as quais 

chamamos de redes clientelares, faziam parte do próprio modelo de ordenação 

político-social, que admitia certa permeabilidade e integração de poderes “extra-

institucionais” e propósitos “privados” no funcionamento das instituições. Dessa 

maneira, os elementos e práticas que conformavam os âmbitos público e privado 

não se contrapunham, mas se complementavam328.  

Os interesses “públicos” e “privados” que permeavam as relações de 

amizade, tais como a proteção do conde, os benefícios do arcebispo para com o 

frei, e a rememoração constante dessa troca de benesses estava ligada à ideia de 

que a amizade era uma maneira de comunicação com o amor Divino, a qual 

necessitava da memória e da gratidão para manifestar-se. Nesse sentido, a 

lembrança do amor de Deus era a força motriz da amizade entre os homens, e 

modelo de interação social. Portanto, assim como a participação no amor de Deus, 

a amizade era profundamente dependente da memória dos benefícios feitos por 

aqueles por quem se nutria afeição329. 

Assim sendo, estabelecer laços de amizade, fosse no âmbito privado ou 

público, isto é, político, significava fomentar os princípios decorrentes do amor 

para com o próximo e para com Deus. Tais princípios deviam estar sempre 

presentes na relação entre as partes envolvidas, e eram exteriorizados em gestos 

que renovavam e reforçavam o vínculo de amizade e a relação de clientela. Dentre 
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329 CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia 
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tais gestos públicos, que conferiam certa “materialidade” à lealdade e gratidão que 

unia as partes, destacavam-se aqueles que diziam respeito à ajuda mútua.330 

Deste modo, os discursos memoriais cumpriam um importante papel na 

conservação da memória das relações de serviço e benefício que fundamentavam 

os laços de amizade (e também os políticos), não somente entre os homens 

notáveis, mas, como vimos no trecho transcrito, entre os autores dos discursos e 

seus patrocinadores. 

Ainda na dedicatória ao conde Nuno De Mendonça, Fernando de Santo 

Agostinho prossegue acerca da publicação do sermão: 

 

Esta he a causa, porque, deixando eu de pòr em publico alguns 

Sermões, que nesta Casa fiz, por eleição de V.S. pois o primeiro 

foy nomeação sua; a primeira vez que foy provedor, me pareceo 

agora não faltar ao que alguns me pedirão, para que se 

conhecesse publicamente, o como V.S. me honra, & se 

entendesse, que aonde chega seu Patrocinio, não ha que recear; 

antes se assegura a mesma fortuna no applauso do Sermão lido, 

como a teve na satisfação prègado, guarde Deos a V. S. como 

eu desejo, & lhe peço331. 

                                             

O autor afirma que, embora tenha deixado de publicar alguns sermões que 

ele havia proferido anteriormente, por eleição do mesmo conde de Val de Reys, 

pareceu-lhe agora que ele deveria publicar a oração fúnebre ao rei Dom Manuel, 

entretanto, deixa subentendido que não o fazia por interesse próprio, mas porque 

algumas pessoas, reconhecendo a boa qualidade da obra, haviam-no pedido e, 

mais importante, para que se conhecesse publicamente o quanto o conde lhe 

“honrava” com o patrocínio que lhe era oferecido, assegurando “a mesma 

fortuna”, fosse no “aplauso do sermão lido”, ou no do “sermão pregado”. 

Do ponto de vista teológico aristotélico-tomista, a disposição natural dos 

homens era viver em comunidade, trabalhando conjuntamente para a obtenção do 

bem-comum. As relações de amor e amizade eram vistas como um desejo natural 

e espontâneo de ajudar ao próximo. Portanto, nesse contexto, e de acordo com 
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Cardim, os interesses intrinsecamente pessoais, principalmente os de ganho 

material, não eram muito expressivos332, ou pelo menos não eram evidenciados 

publicamente. Os vínculos de afeição não se fundamentavam exclusivamente no 

âmbito pessoal, a partir do discernimento e subjetividade individual, tampouco 

eram manifestados exclusivamente na esfera privada. Eles dependiam do 

reconhecimento social, ligado às demonstrações públicas dos laços de 

solidariedade333 e do acerto na correspondência das relações de fidelidade e 

benefício.  

Apesar dessa ideia de amizade desinteressada, para Cícero, filósofo que 

influenciou os discursos ibéricos acerca do amor e da amizade nos séculos XVI e 

XVII, a amizade admitia, e até necessitava de certo interesse ou “utilidade” 

pessoal. Entretanto, para Cícero, a amizade se introduzia no mundo através da 

natureza, sendo a utilidade uma consequência desta, e não a sua origem. Como 

argumento, o filósofo afirma que a utilidade, isto é, a relação na qual uma pessoa, 

por prestação de serviços, recebe de outra, algo que não poderia alcançar por si 

mesma, também se encontrava em relações onde não havia amizade, como aquelas 

engendradas pelo respeito e pelo tempo. Em contrapartida, em uma relação de 

amizade verdadeira, nada era fingido ou imposto, tudo devia provir do desejo 

próprio334. 

De acordo com essa perspectiva natural e moral da amizade, proposta por 

Cícero, os autores dos discursos memoriais utilizavam diversas estratégias 

retóricas para demonstrar o caráter voluntário e desinteressado das relações de 

benefício e serviço, fossem essas de caráter particular ou político. 

Dessa maneira, no Antigo Regime das monarquias ibéricas do século 

XVII, a conservação do modelo de ordenamento político-social ocorria pela 

reprodução de comportamentos considerados adequados, ou “bons”, ou seja, todo 

                                                           
332 CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia 

Sacra, Lisboa, n. 11, p.21-57, 1999, p. 24. 
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nesse sentido, solidariedade se opõe à ação individual. TENGARRINHA, José. Política popular e 

notáveis locais em Portugal: fim do Antigo Regime a meados do século XIX. Boletim de História 
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aquele comportamento, público ou privado, que não perturbasse a ordem 

existente, concebida como natural. Assim, a conservação das relações de amizade, 

e das lógicas que as mantinham, buscava delimitar as possibilidades de ação dos 

homens, para que estes não perturbassem os equilíbrios que se consolidavam por 

meio dos vínculos morais e de afeição335. 

No que concerne aos discursos memoriais, podemos afirmar que estes 

eram meios fundamentais na formalização de uma linguagem partilhada pelas 

elites, que contava com representações, gestos e recursos retóricos utilizados para 

exteriorizar as intenções de benevolência e fidelidade, e expressar as relações de 

amor e amizade. Tal linguagem remetia aos campos da tradição, da moral, e da 

teologia, isto é, de suas representações depreendidas do imaginário político-social, 

que concorriam para reproduzir os princípios comportamentais legítimos de 

decoro hierárquico e virtude que essa linguagem traduzia336. 

Ainda no que toca à questão dos laços de amizade e da relação de lealdade 

e benevolência entre as partes, o capelão Lucas de Andrade337, no prólogo do 

impresso da Breve relaçam do sumptuoso enterro que se fes ao Serenissimo 

Principe D. Theodosio338, em 1653, dedicado ao rei Dom João IV, escreve o 

seguinte: 

 

Nam a leys mais riguresas, que as da amizade, & assi 

disse Cicero, que eram estas as mais apertadas, & mais 

obrigatorias, que ordenara a natureza, por que nas outras, 

ou dispensava a impotencia, ou as rejeitava a vontade, 

mas que à estas mandava inviolavelmente obedecer a 

rezão; & bem o experimento eu nesta ocasião, pois 

mandandome V.M lhe diga, o que passou, depois da 

morte de sua Alteza, he forçar renovar a memoria, & 

repetir o sentimento, por obedecer aos seus mandados 

como faço, posto que não com estylo polido, & elegante, 

que este não da lugar a discorrer com palavras cultas, & 

compostas, mas com aquellas que me ditar a pena do que 
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vi, escreverei esta relação mui succintamente, sem faltar 

a minima circunstancia do que se obrou, pera que V.M 

veja, como trata Deos na terra, aquelles que vivem como 

S.A viveu, que podemos bem crer, que esta a sua bendita 

alma gozando do seu Criador, pois o tempo que viveu, o 

empregou tambem em se preparar, & ornar de virtudes 

pera o ir gozar339. 

 

 

O autor inicia seu prólogo parafraseando Cícero, afirmando que as leis dos 

laços de amizade são as leis mais rigorosas e mais obrigatórias, as quais a natureza 

ordena ao homem. Dessa forma, segundo o capelão, as leis da amizade também 

eram as que mais “estreitavam” e “obrigavam”, pois, embora algumas leis naturais 

pudessem ser dispensadas ocasionalmente, fosse por ignorância, ou pela rejeição 

voluntária, aquelas que regiam as relações de amizade não poderiam deixar de ser 

cumpridas, pois elas estavam sujeitas diretamente à razão. 

Para São Tomás de Aquino, a quem se atribui a criação da primeira teoria 

acerca da lei natural, esta era definida como um ordenamento da razão humana, 

que visava uma ação para se alcançar determinado fim. A lei natural poderia ser 

apreendida por meio do exercício da razão prática, concebida como uma atividade 

intelectual voltada para o âmbito contingente do conhecimento, a partir da qual o 

homem seria capaz de descobrir, agir e julgar, segundo princípios básicos que se 

encontram habitualmente na natureza e que, portanto, eram inerentes ao ser 

humano e auto-evidentes340. 

Ainda de acordo com o filósofo, a razão prática era a maneira pela qual os 

seres humanos poderiam reconhecer as tendências e necessidades fundamentais 

de sua própria natureza e aplicá-las à ação, objetivando seu próprio bem e o bem 

da comunidade onde habita341. Nesse sentido, a lei natural, enquanto princípio 

ordenador fundamental da ação humana, é imutável. Entretanto, de acordo com 

São Tomás, o homem pode afastar-se dela quando está dominado pelas paixões e 
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baixos instintos. Nesse caso, as ações desse homem, por desviarem-se do fim 

último da lei natural, que é o bem-comum, são consideradas imorais342. 

Francisco Suárez, importante pensador espanhol dos séculos XVI e XVII, 

também contribuiu para a teoria da lei natural, a partir de influências de 

Aristóteles, Tomás de Aquino e Cícero. De acordo com Suárez, existia apenas 

uma lei natural para todos os povos, em qualquer lugar do mundo. Contudo, nem 

todos os homens possuíam a capacidade de reconhecê-la, e por isso, criavam leis 

contrárias à lei natural343. 

 Dessa forma, quando Lucas de Andrade afirma que algumas leis, as quais 

a natureza ordena aos homens, poderiam ser dispensadas pela impotência ou 

rejeitadas pela vontade, o autor está se referindo às duas possibilidades de se agir 

contra a lei natural:  pela impotência de alguns povos em reconhecê-la, e quando 

um homem tem sua vontade corrompida, deixando-se dominar pelas paixões e 

hábitos particulares, ordenando suas ações por aquilo que lhe aparenta ser bom, 

em vez daquilo que é verdadeiramente bom344. 

Segundo a perspectiva cristã aristotélico-tomista, a razão, seja teórica ou 

prática, é inerentemente natural, isto é, a razão constitui uma potência humana 

transmitida diretamente pela Divindade aos homens. Sendo assim, a razão sempre 

estará voltada ao fim último do homem, concebido como a comunhão com 

Deus345. Além disso, e ainda de acordo com essa mesma concepção, a vontade ou 

liberdade humana não denotava que o homem fosse um ser independente e árbitro 

soberano de si, mas que cada um deveria governar suas vontades e apetites por 

meio da razão natural346. 

Para Cícero, citado pelo capelão-mor no início da dedicatória, a amizade 

verdadeira era a suma harmonia entre as coisas humanas e divinas, um dom 

superior concedido aos homens pelos Deuses, sendo inferior somente à sabedoria. 

                                                           
342 SILVA, Lucas Duarte. Lei Natural em Tomás de Aquino: Princípio Moral para a 

ação. Kínesis, Marília, v. 6, n. 188, p.187-199, 2014 , p. 189. 
343 SÁ, Michele Eduarda Brasil de. O Jusnaturalismo de Cícero e de Francisco Suárez. Virtuajus: 

Revista Eletrônica da Faculdade Mineira de Direito, Rio de Janeiro, v. 1, p.1-13, 2006. Disponível 

em: <http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/2_2006/Docentes/pdf/Michele.pdf>. Acesso em: 13 

jan. 2017, p. 8. 
344 HONNEFELDER, L. A Lei Natural de Tomás de Aquino como Princípio da Razão Prática e a 

Segunda Escolástica. Tradução de Roberto Hofmeister Pich. Teocomunicação, Porto Alegre, v. 

40, n. 3, p.324-337, 2010, p. 329. 
345 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, p. 99-138. 
346 Ibidem, p. 153. 



117 
 

 

 

Segundo o filósofo, a amizade era a inclinação natural de amor entre pessoas 

virtuosas, observável na natureza, e que unia eternamente aqueles que se amavam. 

A amizade, quando verdadeira, despertava o desejo de servir aos amigos, mais do 

que ser gratificado por eles347.  

Entretanto, havia outras formas de amizade consideradas “vulgares”, esse 

tipo de amizade, baseada nos deleites e interesses meramente pessoais e materiais, 

eram cultivados por pessoas incapazes de compreender a verdadeira natureza do 

sentimento de amizade, mas que necessitavam de uma forma, ainda que inferior, 

de amizade, pois esta, mesmo em sua forma “vulgar”, era inata e comum a todas 

as criaturas, enquanto o desejo se se unir aos seus semelhantes348. Julgamos ser 

nesse sentido que o capelão-mor afirma que dentre as leis promulgadas pela 

natureza, aquelas da amizade são as mais rigorosas, ainda que sua interpretação 

de Cícero funcione também como estratégia retórica para atrair a simpatia de Dom 

João IV, que havia ficado extremamente abalado com a morte de seu primogênito, 

Dom Teodósio349. 

Prosseguindo com a análise do discurso, o autor afirma encontrar-se em 

uma situação na qual a razão o havia impelido a descrever com detalhes o enterro 

de Dom Teodósio, tal qual havia ordenado o rei Dom João IV, embora fazê-lo 

fosse “forçar renovar a memória, & repetir o sentimento”. Dessa forma, ainda que 

para ele fosse penoso relembrar as celebrações fúnebres de Dom Teodósio, a razão 

lhe mandava cumprir a ordem do rei, para que ele “visse” a bem-aventurança de 

seu filho, buscando consolar o monarca em seu luto, haja vista que o príncipe havia 

se preparado para bem-morrer.  

O sentimento do capelão pela morte do filho do rei, e a vontade de lhe 

demonstrar sua boa morte, também configuravam manifestações de amizade. 

                                                           
347 CICERO, Marcus Tullius. Diálogo Sobre a Amizade. 2001. Disponível em: 

<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxoZWxlbml

zbW98Z3g6NjExMjM4YzI0MTg2ZjFmMA>. Acesso em: 11 nov. 2016. 
348 Ibidem. 
349 Dom Teodósio era a grande esperança de consumação da Restauração de Portugal. O príncipe 

era visto pelo rei e pelo reino como uma pessoa de grandes talentos intelectuais e espirituais. Sua 

morte repentina gerou um grave problema político, pois Dom Teodósio era tido como aquele que 

levaria a cabo o projeto de unificação do Império português, enquanto nação eleita para a formação 

de uma monarquia cristã universal. BOUÇA, Ana Viela. Lágrimas por um príncipe. Via 

Spiritus, Porto, n. 2, p.245-250, 1995. 
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Demonstrando seu interesse pela perda de Dom João IV, e a abnegação com que 

cumpre sua designação, Lucas de Andrade demonstra que queria bem ao rei350.  

A afirmação de que escrever discursos fúnebres era uma tarefa 

especialmente árdua, em virtude do sentimento de tristeza que ela causava, é uma 

fórmula que pode ser observada em outras dedicatórias de discursos memoriais, 

como, por exemplo, no trecho da oração fúnebre citada anteriormente, de 

Fernando de Santo Agostinho, na qual o frei afirma que sua pregação nas exéquias 

do rei Dom Manoel era “matéria tão difícil”. 

Retomando a relação do enterro de Dom Teodósio, feita por Lucas de 

Andrade, o autor afirma, de maneira semelhante, que apesar de ter sido difícil para 

ele ter que relembrar o que se passou após a morte de Dom Teodósio, a obra havia 

sido escrita por causa da sua misericórdia351. Essa atitude, de antepor o bem-estar 

do amigo ao próprio, remonta a um argumento de Cícero, segundo o qual sempre 

se deveria preferir o conforto do amigo ao seu, principalmente nos momentos de 

desgraça, nos quais era necessário “repartir o infortúnio” com o amigo que estava 

sofrendo. Para o filósofo, era justamente nos momentos de infelicidade que era 

possível reconhecer uma verdadeira amizade352. 

Assim, Lucas de Andrade sentiu-se obrigado a escrever a obra, a despeito 

de seu luto pelo príncipe, em virtude das leis da amizade, ditadas pela razão e 

observáveis na natureza. No entanto, devemos ressaltar que, não obstante a 

semelhança entre as dedicatórias do capelão-mor e do frei, a relação de amizade 

travada entre um frei que requisitava proteção a um conde, como no caso de 

Fernando de Santo Agostinho e Nuno de Mendonça, era naturalmente e 

hierarquicamente diferente da relação afetiva entre um capelão-mor que obedece 

às ordens régias. Todavia, o cerne da questão permanece o mesmo, a saber, a 

                                                           
350 CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia 

Sacra, Lisboa, n. 11, p.21-57, 1999, p. 42. 
351Ademais da impossibilidade de desobedecer à ordem direta e justa do rei, também percebemos 

nessa passagem, a noção de ofício enquanto uma obrigação superior aos interesses particulares da 

pessoa investida no cargo. Isto é, embora o autor afirme que fosse demasiadamente penoso para 

ele relatar o enterro de Dom Teodósio II, ele não poderia deixar de cumprir sua tarefa, pois esta 

era natural do seu cargo, portanto, irrenunciável e indisponível a sua vontade particular. 

HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 

Niterói, v.11, n.21, p. 121-143, 2006, p. 134-135. 
352 CICERO, Marcus Tullius. Diálogo Sobre a Amizade. 2001. Disponível em: 

<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxoZWxlbml

zbW98Z3g6NjExMjM4YzI0MTg2ZjFmMA>. Acesso em: 11 nov. 2016. 
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demonstração e lembrança pública de uma relação de amizade, que mantinha e 

reforçava os laços de fidelidade e a benevolência entre as partes. 

 

A falsa modéstia e a captação de benevolência 

  

Um recurso retórico bastante utilizado nos discursos memoriais é a falsa 

modéstia, por meio da qual o autor procurava captar a boa disposição do público-

receptor e do patrocinador, ou possível patrocinador de sua obra. Utilizando-se de 

estratégias retóricas, como afetação de humildade, inabilidade “literária”, e até 

mesmo certa falta de instrução, os autores buscavam demonstrar sua despretensão 

quanto ao produto final do discurso; valorizando, por outro lado, sua intenção de 

homenagear um homem notável, e compor um exemplo a ser seguido pelos 

membros das elites.  

A falsa modéstia também fazia parte dos gestos que representavam a 

relação de amizade entre duas pessoas. Para Gracián, importante pensador 

espanhol do Século de Ouro, a falsa modéstia, assim como outros tipos de 

dissimulação, fazia parte da conduta dos chamados homens discretos. A discrição 

era considerada a virtude por excelência dos homens letrados, e estava relacionada 

a uma série de capacidades ou virtudes intelectivas, como a gratidão, a gentileza, 

a generosidade, a magnanimidade e a misericórdia. Assim sendo, a discrição 

estava relacionada diretamente a atributos próprios do amor e da amizade353, por 

meio dos quais os discretos ajustavam seus comportamentos, de acordo com as 

circunstâncias político-sociais e afetivas. 

Entretanto, nem toda dissimulação era considerada legítima. A 

dissimulação honesta deveria ter como fim a ocultação de intenções e 

informações, visando à integridade do próprio bem e do bem da comunidade. 

Nesse sentido, a dissimulação honesta deveria ter fins lícitos, não para falsear, mas 

para ajustar-se às formalidades hierárquicas, e também para acautelar-se contra 

inimigos. Obedecendo a esses critérios, a dissimulação era considerada uma 

virtude do homem prudente, e não um vício dos mentirosos354. 

                                                           
353 MISSIO, E. A dissimulação como virtude entre os jesuítas da contra-reforma. Memorandum, 

Belo Horizonte, v. 9, p. 121-131, 2005, p. 126. 
354 Ibidem, p.124. 
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Nessa perspectiva, para Gracián, a falsa modéstia era aceita como um tipo 

de dissimulação honesta, que utilizada com discrição por um autor, valorizaria a 

sua destreza “literária”, por meio da atenuação desta, isto é, a afetação de modéstia 

promoveria a amplificação dos méritos do autor, precisamente em virtude do 

efeito de suspensão gerado pela expectativa do público destinatário da obra. Em 

outras palavras, ao pretender ocultar suas verdadeiras capacidades, o autor estaria, 

na verdade, promovendo-as, pois a dissimulação de méritos evidentes provocaria 

a curiosidade do público, predispondo-o a assumir uma postura mais favorável à 

obra355.  

O expediente da falsa modéstia era comumente utilizado no início dos 

discursos, principalmente nos prólogos e dedicatórias, assim como faz o frei 

espanhol Bartolomé de Molina356, religioso Descalço da ordem de São Francisco, 

em seu impresso do ano de 1621, chamado Breve tratado de las virtudes de Don 

Iuan Garcia Alvarez de Toledo, Monroy, y Ayala, quinto Conde de Oropesa y 

Deleytosa357: 

 

Quando escrivi este tratado, piadoso lector (que fue logo que 

murio el Conde, quando se hazian sus honras) no tuve intento 

de que se imprimiesse, sino de q no se olvidassen las cosas que 

se predicavan de sus virtudes, y limosnas, muy dignas de 

memoria, y las leyessen assi de mano, algunos Señores, y 

personas particulares, deudos, y aficionados suyos: este fue mi 

intento. Despues, viendolo algunas devotas personas de 

discreciõ y letras, me dixeron era cosa grande esta historia, y 

que les contentava mas que a mi el estilo, aunque llano, y seria 

servicio de Dios, y de mucho fruto espiritual de los lectores 

imprimirlo, y me animaron a ello [...].358 

 

 

Apesar de não encontrarmos necessariamente a relação do tipo 

beneficiador e beneficiário, como nos dois documentos citados anteriormente, 

                                                           
355 MISSIO, E. A dissimulação como virtude entre os jesuítas da contra-reforma. Memorandum, 

Belo Horizonte, v. 9, p. 121-131, 2005, p. 125. 
356 Não foi possível reunir mais informações relevantes acerca de frei Molina, além daquelas 

contidas na capa da obra, onde consta que Molina foi conselheiro da província de São José dos 

Descalços de São Francisco. MOLINA, Bartolomé de. Breve tratado de las virtudes de don Iuan 

Garcia Alvarez de Toledo, Monroy, y Ayala, quinto Conde de Oropesa y Deleytosa, Madrid:  por 

la viuda de Cosme Delgado, 1621, Biblioteca Nacional de Portugal, capa. 
357 Don Juan Garcia Alvarez de Toledo foi o quinto Conde de Oropesa e segundo Conde de 

Deleytosa e de Belius, segundo relata frei Molina, foi muito estimado dos Reis Filipe II de Espanha 

e Filipe III de Espanha. MOLINA, Bartolomé de, op. cit., capa. 
358 Ibidem, prólogo. 
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ainda é possível percebermos a existência de laços de amizade entre o autor do 

discurso e os homens discretos que, segundo o autor, convenceram-no a publicar 

o discurso. Nesse sentido, o frei afirma que seu intento inicial não era o de mandar 

imprimir o tratado, que começou a ser redigido durante as honras fúnebres do 

conde de Oropesa y Deleytosa, mas apenas não deixar que as lições de suas 

virtudes e feitos fossem esquecidas, ou seja, o frei defende que sua intenção era 

apenas prestar um serviço ao bem-comum da sociedade, oferecendo um exemplo 

de virtude a ser emulado pelas elites.   

A modéstia afetada e a justificativa da obra, utilizadas por Bartolomé de 

Molina, são considerados lugares-comuns nos discursos memoriais. No presente 

caso, o autor se utiliza de tais recursos para exaltar as virtudes exemplares do 

conde e, ao mesmo tempo, colocar-se em um lugar de submissão em relação a 

algumas pessoas que ele considerava discretos e “de letras”. Com isso, Bartolomé 

de Molina estaria buscando alcançar o patrocínio de algum desses homens, ou 

demonstrar ao público que mantinha laços de amizade com pessoas influentes, as 

quais haviam não apenas aprovado sua obra, como insistiram para que ela fosse 

impressa, fato que conferia autoridade ao tratado do frei. 

Molina também afirma que antes de ser impresso, algumas cópias 

manuscritas do tratado circularam “de mão em mão”, entre “Senhores e pessoas 

particulares”. Nota-se que o autor difere “Senhores” de “pessoas particulares”, 

sendo estas últimas “deudos y aficionados” do conde, ou seja, seus parentes e 

pessoas mais próximas. Assim, o frei, os “Senhores” e as pessoas particulares 

compunham um círculo de amizade com um interesse literário em comum e 

convencional, isto é, a leitura do sermão “de mão em mão”359.  

Além de ser um detalhe importante acerca da circulação e impressão dos 

discursos memoriais que, de acordo com esse exemplo, era lido e repassado de 

pessoa a pessoa, para que se avaliasse o alcance e a receptibilidade da obra, até 

que alguém se interessasse em publicá-la, essa passagem também exemplifica o 

que Pedro Cardim denomina de “manifestação ritual de carácter não-interessado 

que marcava a relação entre pessoas que se queriam bem”360.  

                                                           
359 CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia 

Sacra, Lisboa, n. 11, p.21-57, 1999, p. 42. 
360  Ibidem, p. 42 
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Tanto na dedicatória do capelão-mor Lucas de Andrade, quanto no prólogo 

do frei Bartolomé de Molina, é possível observar a utilização da falsa modéstia 

enquanto estratégia retórica. Andrade afirma que não narrará o enterro de Dom 

Teodósio com “estilo polido e elegante”, e nem discorrer com palavras “cultas e 

compostas”, e sim com palavras que se ajustem com aquilo que ele 

testemunhou361, enquanto frei Molina admite aos seus discretos leitores que o 

estilo com o qual escreve é simples362. 

 Nesses casos, ao utilizarem-se da falsa modéstia, os autores pretendiam 

dois efeitos. Primeiramente, a observação do decoro hierárquico existente entre o 

autor e o homenageado, ou ainda entre o autor e o patrocinador da obra. Em 

segundo lugar, a demonstração dos laços de amizade, que procurava valorizar 

mais o desejo ou a obrigação de servir, do que a própria obra. Em ambos os casos, 

o que se pretende é sustentar uma relação de cumplicidade entre o público e o 

autor, mas também entre este e seu “mecenas”363.  

 Acerca disso, Juan Lopes Sierra, em seu Panegírico a Afonso Furtado 

(1676), afirma ao sobrinho do falecido, António de Sousa e Menezes, a quem a 

obra é dedicada, que Alexandre da Macedônia havia dito a sua mãe que não 

convinha que qualquer pessoa saísse descontente da presença do príncipe. Após 

parafrasear o imperador, Lopes Sierra afirma que António de Souza era príncipe; 

“tanto por si, como pelo generoso sangue de que está animado os Souza e 

Menezes”364 e, portanto, não permitiu que ele saísse descontente de sua presença, 

aceitando sua oferta de escrever o panegírico, mesmo sendo ele apenas um rústico. 

Em contrapartida, Lopes Sierra não deixa de elogiar sua obra, afirmando 

que, apesar de sua rusticidade, havia oferecido escrever um discurso “que sábios 

e doutos repudiam, pois foram raros os que, perfeitos, souberam dar à estampa 

panegíricos”365. 

                                                           
361 ANDRADE, Lucas de. Breve relaçam do sumptuoso enterro que se fes em 17. de Mayo de 1653 

ao Serenissimo Principe o S. D. Theodosio por Lucas de Andrade, Lisboa: por Antonio Alvarez, 

1653, Bilioteca Nacional de Portugal, prólogo. 
362 MOLINA, Bartolomé de. Breve tratado de las virtudes de don Iuan Garcia Alvarez de Toledo, 

Monroy, y Ayala, quinto Conde de Oropesa y Deleytosa, Madrid:  por la viuda de Cosme Delgado, 

1621, Biblioteca Nacional de Portugal, prólogo. 
363 FELIPE, Cleber Vinicius do Amaral. Mitologia e emulação poética em prosopopeia: 

harmonização entre elementos potencialmente conflitantes. História & Perspectivas, Uberlândia, 

n. 41, p. 359-360. 
364 Nesse trecho, também é possível perceber a complementaridade entre a nobreza de sangue e a 

nobreza por mérito, assunto que tratamos no quarto capítulo desta tese. 
365 SIERRA, Juan Lopes. Vida o Panegírico fúnebre al senor Affonso de Furtado Castro do Rio 

Mendonca. In: SCWARTZ, Stuart B., e PÉCORA, Alcir (orgs.). As Excelências do Governador. 
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 A partir dessa dedicatória, nota-se que Lopes Sierra exalta a figura do 

sobrinho do falecido governador-geral, comparando-o a um príncipe, que havia 

lhe conferido o favor de escrever o panegírico, ao qual ele deveria retribuir com 

seu amor e boa vontade na escrita da obra, pois “os príncipes mais se pagam com 

uma simples vontade, que com retóricas e argênteas eloquências, porque trazem 

de lisonjas estas, o que de ânimo simples as outras”366.  

 Deste modo, o panegirista respeitou o decoro hierárquico existente entre 

ele e o sobrinho do falecido, demonstrando o seu desejo de servi-lo, ao mesmo 

tempo que, afetando modéstia quanto a suas habilidades literárias, evidenciava 

tanto o seu mérito em escrever o panegírico, quanto o valor dos feitos de Afonso 

Furtado, pois sendo rústico, não possuiria a capacidade de adornar o discurso com 

falsas lisonjas, contando apenas com sua boa vontade como guia e inspiração para 

a redação da obra. 

 Ao valerem-se da falsa modéstia, admitindo certa rusticidade no estilo de 

escrita, os autores dos discursos memoriais também elevavam seu público 

receptor, atribuindo-lhes discrição e, portanto, indicando a imperfeição de sua 

obra perante a capacidade de julgamento dos seus ouvintes e leitores367. Para 

Hansen, nas monarquias ibéricas dos séculos XVII e XVIII, existiam dois tipos de 

destinatários aos quais os autores dirigiam seus discursos, o vulgo e o discreto. O 

público discreto, diferentemente do vulgo, era aquele capaz de reconhecer o 

referencial retórico utilizado e a sua aplicação adequada à obra, e também de 

discernir o decoro ético-político que a ordenava368. 

 É importante ressaltar que, como aponta Hansen, a oposição entre os dois 

tipos de público, discreto e vulgar, não correspondia, necessariamente, às 

oposições sócio-políticas, como nobre e plebeu, ou senhor e homem comum, e sim 

à capacidade de reconhecer as representações e lugares-comuns aplicadas aos 

textos e, dessa maneira, poder julgar o acerto do autor na ordenação da obra. Em 

contrapartida, o vulgar perceberia apenas os efeitos desse referencial retórico, 

                                                           

O Panegírico Fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia, 1676). São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002, p. 3. 
366 Ibidem, p. 5. 
367 FELIPE, Cleber Vinicius do Amaral. Mitologia e emulação poética em prosopopeia: 

harmonização entre elementos potencialmente conflitantes. História & Perspectivas, Uberlândia, 

n. 41, p. 360 
368 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, p. 188. 
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sendo incapaz de compreender os esquemas e lógicas que conferiam coerência ao 

discurso369.  

 Nesse sentido, um nobre que não possuísse os critérios necessários para 

fazer um bom juízo acerca de um discurso não seria considerado discreto, 

enquanto um não nobre que compreendesse as relações entre os temas que 

compunham um discurso, reconhecendo as representações utilizadas, mas também 

se reconhecendo a partir delas, seria considerado como parte do público 

discreto370. Portanto, discreto e vulgar não eram distinções que dependiam 

exclusivamente da posição ocupada na hierarquia político-social, e sim dos tipos 

de público aos quais os autores direcionavam seus discursos, isso é, eram 

classificações relativas à recepção das obras371. 

 Assim sendo, ao afetar modéstia, contrapondo sua suposta “vulgaridade” 

à discrição de seu público destinatário, o autor não estaria colocando-se, 

necessariamente, em uma posição hierárquica inferior aos seus leitores e ouvintes, 

mas sim, buscando conferir maior importância aos feitos valorosos e virtudes do 

homenageado, do que à sua habilidade em narrá-los, deixando para o público a 

tarefa de ponderar entre a exemplaridade do homenageado e o resultado final da 

obra372. 

 Retornando aos documentos, há um exemplo bastante detalhado acerca do 

uso da falsa modéstia na dedicatória que Angel Manrique373, catedrático da 

Universidade de Salamanca, fez a Gazpar de Guzmán, Conde de Olivares374, na 

                                                           
369369 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 

3, p.169-215, 2008, p 188. 
370 Embora concordemos que a grande maioria daqueles que compunham o público discreto eram 

membros de alguma elite sócio-política. 
371 HANSEN, op. cit., p. 191. 
372 PÉCORA, A. A história como colheita rústica de excelências. In: As excelências do 

governador: o panegírico fúnebre a d. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia, 1676). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 52. 
373 Trata-se de frei Angel Manrique, que viveu entre 1577 e 1676, sabe-se que o frei ingressou no 

colégio dos “Manrique de Alcalá de Henares” aos treze anos de idade. Em 1610 escreveu o "El 

Santoral Cisterciense", obra que foi muito bem recebida pelo público da época. Foi também cátedra 

da Universidade de Salamanca. Em 1636 foi nomeado Predicador do Rei Filipe IV de Espanha 

(Filipe III de Portugal), e já com sessenta e oito anos foi nomeado Bispo de Badajoz. GUERÍN, 

Patricio. Fray Ángel Manrique, Obispo de Badajoz y su famoso Memorial. Miscelánea 

Comillas, Madrid, n. 40, p.299-355, 1963. . 
374 Trata-se de Gaspar de Guzmám y Pimentel, que veio a se tornar o famoso Duque de Olivares. 

Nasceu em Roma, no ano de 1587. Era filho do embaixador espanhol Don Enrique de Guzmám e 

de Doña Maria Pimentel Fonseca. Foi encaminhado por seus pais à vida eclesiástica, mas 

renunciou após a morte de seu irmão primogênito, tornando-se herdeiro de uma das maiores 

fortunas da Espanha, passando a acumular diversos títulos como Conde de Olivares e Duque de 

San Lúcar La Mayor. Tornou-se valido de Filipe IV de Espanha (Filipe III de Portugal) no ano de 

1623. O conde-Duque também estudou na Universidade de Salamanca, na qual se formou em 1604 
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relação que escreveu das pompas fúnebres que a referida universidade ofereceu 

em honra a morte do rei Filipe III de Espanha (Filipe II de Portugal), em 1621375: 

 

No es tan facil hablar en Castellano, y mas en tales cosas, como 

los juzgan los que no lo temen. Con qualquier otro que tuviera 

menos fondo, acogierame al sagrado de los hõbres de Letras, 

que desesperados de cultura, afectan bronquedad: dando á 

entender que tienen de profundos, todo lo que les falta de 

lucidos: ò a de los Criticos, mas recebidos ahora: que en 

Oraculos de ambages y retruecanos, faciles de dezir, quanto 

dificultosos de entender, hazen misterio de lo que es 

impropriedad: attentos solo à que siempre se advine lo que 

quieren dezir, ya que nunca se alcança lo que dizen. Con V. 

Escellencia no me pudo valer de nada desto, porque sé que lo 

alcança à fondear todo376.  

                                        

Ao afirmar que não é fácil expressar-se em castelhano, principalmente 

quando o assunto está relacionado à morte de um monarca, Angel Manrique 

recorre à falsa modéstia, buscando diferenciar-se de outros autores temerários, que 

não consideravam a dificuldade que havia em se escrever um discurso como a 

relação fúnebre elaborada por ele. Dessa forma, ao afetar modéstia, o autor 

valoriza as pompas fúnebres realizadas pela universidade e a memória do rei 

falecido, ao passo que também busca demonstrar sua prudência ante o atrevimento 

dos autores que não “temiam” empreender tal tipo de obra. 

Por outro lado, o autor censura o uso, ou abuso, da falsa modéstia, por parte 

de certos “homens de letra”, que por meio da afetação de rusticidade, procuravam, 

na verdade, encobrir sua falta de discrição, pretendendo sugerir que sua 

inabilidade literária evidenciava a autenticidade e profundidade de suas ideias, ou, 

como afirma o frei, tais autores “afectan bronquedad: dando á entender que tienen 

                                                           

em Direito, Teologia e Artes. CARVALHO, A G. O Retrato do Conde-Duque de Olivares. In: 

ENCONTRO DE HISTÓRIA DA ARTE, 4., 2008, Campinas. Atas. Campinas: Ifch / Unicamp, 

2008. p. 1 - 7. Disponível em: <http://www.unicamp.br/chaa/eha/atas/2008/DE CARVALHO, 

Adriana Goncalves - IVEHA.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2016, p. 296-297.  
375 Trata-se do Rei Filipe III de Espanha. Filipe III nasceu em Madrid, em 1578. Era filho de Filipe 

II de Espanha, monarca responsável pela união das Coroas de Espanha e Portugal, após reclamar 

seu direito de sucessão ao trono de Portugal em 1580. Filipe III herdou os tronos de Espanha e 

Portugal em 1598, após a morte de seu pai, passando a reinar em Espanha como Filipe III de 

Espanha, e em Portugal como Filipe II de Portugal. Morreu em 1621, sendo sucedido por seu filho, 

Filipe IV de Espanha que, assim como seu pai, também foi rei de Portugal, sob o título de Filipe 

III de Portugal. CASTILLA SOTO, J. y RODRÍGUEZ GARCÍA, J. Historia Moderna de España 

(1469-1665), Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011, p. 185-192. 
376 MANRIQUE, Angel. Exequias. Tumulo y pompa funeral, que la Universidad de Salamanca 

hizo en las honras del rey Felipe III. En cinco de Junio de mil y seyscientos y veynte y uno, 

Salamanca: en casa de Antonio Vasquez 1621, Biblioteca Nacional de Portugal, dedicatória. 
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de profundos, todo lo que les falta de lúcidos”. Ademais, para Angel Manrique, o 

pedantismo dos críticos era igualmente censurável, pois estes, em vez de falsa 

modéstia, utilizavam “oráculos” de complicados circunlóquios e jogos de 

palavras377 para ocultar sua ignorância. 

Percebe-se que Angel Manrique expõe os expedientes de simulação e 

dissimulação utilizados por determinados autores e críticos de sua época. De 

acordo com o escritor italiano Torquato Accetto, simular é aparentar aquilo que 

não se é, enquanto dissimular é ocultar algo que se é. Ambas ações têm como 

objetivo não demonstrar algo como realmente ele é378. Nesse sentido, os autores 

censurados pelo frei afetavam rusticidade para simular discrição, enquanto os 

críticos utilizavam de uma escrita complexa para dissimular sua ignorância. 

Ao expor a má utilização da falsa modéstia e do excesso de requinte por 

parte de determinados autores e críticos, o frei demonstra sua discrição perante o 

conde-duque, e também se coloca acima daqueles a quem ele havia dirigido suas 

censuras, evidenciando a sua capacidade de escrever a obra e legitimando a sua 

eleição para tal. Em contrapartida, Angel Manrique também reafirma a 

superioridade intelectual de Gaspar Guzmám, dizendo que não lhe era possível 

utilizar tais recursos, pois o conde-duque era capaz de “fondear todo”, isto é, de 

examinar detalhadamente as intenções do autor, descobrindo quaisquer 

simulações e dissimulações. 

Entretanto, mais à frente em sua dedicatória, Angel Manrique utiliza-se 

novamente do recurso da falsa modéstia:  

 

Valgame el ser la Universidad quien habla aqui: y yo un mero 

instrumento, por quien habla. Acordarase con esso V. 

Excellencia del tiempo en que fue cabeça, y rector suyo; y el 

peso de la voluntad, natural à este titulo, inclinarà el juizio à la 

parte del favor; ò a despecho de toda su entereza, le ha de hazer 

en las faltas trampantojos. Ellapues, sñor, con amor de madre 

(si es que puede atribuirse tan gran nombre) con atrebimiento 

de hija; con reconocimiento de subdita, y con reconocimiento 

de obligada, dirige esta relaciòn à V. Excellencia: suplicandole 

que en los ratos vacativos, si el peso de sus ocupaciones le dà 

algunos, refresque las especies de su juventud, por las 

circunstancias y partes destas honras: y en los mismos 

(aguardando conyuntura) refiera al Rey nuestro señor lo que 

rusgare en ellas digno de su noticia; que por lo menos juzgara 

                                                           
377 “ambages y retruecanos” 
378 SOUZA, A. A. T.. Los conceptos de simulación y disimulación en la representación de la locura 

en El cuerdo loco de Lope de Vega. Revista Entrecaminos, São Paulo, v. 1, p. 29-37, 2015, p. 27. 
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por el zelo, con que deseò acudir à su servicio; y a la memoria 

(verdaderamente santa) de su padre379. 

 

Nessa parte da dedicatória, a falsa modéstia do frei procura atrair a 

simpatia do conde-duque. Para tal, Angel Manrique afirma que não é ele quem 

está se dirigindo à Gaspar Guzmám, mas a própria Universidade de Salamanca, 

sendo ele um mero instrumento da instituição. Em seguida, ele pede para que o 

conde-duque se lembre de quando foi reitor e “cabeça” da instituição380. Dessa 

forma, ao personificar a universidade e evocar a memória do tempo em que Gaspar 

Gusmám ocupara a reitoria, Angel Manrique compõe uma representação, na qual 

o conde-duque seria a “cabeça”, e ele, representando a própria universidade, seria 

o corpo. Assim sendo, enquanto partes de um mesmo corpo, era natural que entre 

eles houvesse concordância. 

Enquanto personificação da Universidade de Salamanca, Angel Manrique 

se dirige ao conde-duque buscando inspirar sentimentos de amizade e 

familiaridade, seja com “amor de mãe” ou “atrevimento de filha”, mas também se 

apresenta como “súdita” e “obrigada”, evidenciando os laços hierárquicos de 

dependência política e clientelar existentes entre os dois. Deste modo, o frei 

solicita a Gaspar Guzmám para que, apesar de sua integridade, ele não considere 

as falhas do discurso, pois esta seria a atitude “natural” de quem já havia ocupado 

o cargo de reitor e “cabeça” da referida instituição, ou seja, aqueles que ocupavam 

os cargos mais elevados de uma instituição, deveriam agir paternalmente, 

inclinando-se mais ao “favor”, do que à severidade381.  

                                                           
379 MANRIQUE, Angel. Exequias. Tumulo y pompa funeral, que la Universidad de Salamanca 

hizo en las honras del rey Felipe III. En cinco de Junio de mil y seyscientos y veynte y uno, 

Salamanca: en casa de Antonio Vasquez 1621, Biblioteca Nacional de Portugal, dedicatória, 

dedicatória 
380 De acordo com o livro Universidades hispánicas: colegios y conventos universitarios en la Edad 

Moderna, Gaspar de Guzmám teria sido reitor da Universidade de Salamanca no ano de 1603, um 

ano antes de se graduar. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E.; POLO RODRÍGUEZ, 

Juan Luis (eds), Universidades hispánicas: colegios y conventos universitarios en la Edad 

Moderna, Valencia, Valladolid, Oñate, Oviedo y Granada. Salamanca: Ediciones Universidad de 

Salamanca, 2008, p. 264. Em outra obra, chamada memória histórica de la Universidad de 

Salamanca, há uma lista com todos reitores da Universidade, de 1529 até 1869, na qual consta o 

nome de Don Gaspar Guzmam, que teria sido reitor no ano de 1602. VIDAL y DÍAZ, 

Alejandro. Memoria histórica de la Universidad de Salamanca. Salamanca: Imprenta de Oliva y 

Hermano, 1869, p. 373. Em ambos os casos, Gaspar de Gusmám teria assumido o cargo de reitor 

ainda muito jovem, entre quinze e dezesseis anos.  
381 NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-

XVI). Madrid: Eudema, 1988, p. 152 
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Dessa forma, o autor também exalta a excelência da discrição de Gaspar 

Gusmám, pois enquanto admite falhas em sua obra, as quais o conde-duque 

deveria relevar, o frei reconhece a superioridade de Gaspar Gusmám enquanto 

discreto e, portanto, por boa vontade e inclinação ao favor, capaz de sopesar as 

imperfeições do discurso382. 

Ao final da dedicatória, o frei solicita humildemente para que o conde-

duque, caso a sobrecarga de suas ocupações permitisse, examinasse a obra, e se 

nela encontrasse algo que julgasse ser digno de ser mencionado ao rei Dom Filipe 

IV de Espanha, filho do falecido rei Dom Filipe III, fizesse-o em hora oportuna, 

para que dessa maneira, este pudesse considerar o seu desejo de prestar serviço, 

tanto a ele, quanto à memória de seu pai. A partir disso, podemos perceber a 

intenção, por parte do frei, de esboçar uma rede clientelar, que partiria da 

Universidade de Salamanca, a qual ele estava representando por meio de sua obra, 

e que, portanto, incorporaria ele próprio, alçando-se ao conde-duque, até alcançar 

o rei Filipe IV. 

É interessante mencionar alguns dados acerca dos homens que 

participariam dessa rede clientelar delineada pelo frei Angel Manrique. As 

pompas fúnebres oferecidas pela Universidade de Salamanca à memória do rei 

Don Filipe III foram encomendadas pelo seu filho, o rei Don Filipe IV383. De 

acordo com o frei, a universidade estava mais obrigada a demonstrar sua “ternura” 

em virtude da morte do monarca, pois além de rei, Don Filipe III era um grande 

“bem-feitor” e “Patrão” da instituição, a qual “con particular afecto le pagava en 

amor, lo que recebia del en beneficios; al passo que se hallò mas obligada, quiso 

mostrarse mas reconocida”384. 

A partir disso, podemos notar que as relações de patrocínio entre um bem-

feitor e uma instituição beneficiária seguiam lógicas semelhantes daquelas que 

                                                           
382 PÉCORA, A. A história como colheita rústica de excelências. In: As excelências do 

governador: o panegírico fúnebre a d. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia, 1676). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 52. 
383 Na relação de Manrique há uma cópia da carta enviada por Filipe IV, na qual se lê o seguinte: 

“Por el Rey. A los venerables Rector, Maestrescuela, Diputados, y Consiliarios de la Universidad 

de Salamanca [...] y asi se debe esperar en la Misericordia de Dios Nuestro Señor, que estarè 

gozando de su acatamiento: de que os he querido dar aviso, para que hagais la demostracion que 

en semejante caso se acostumbra, y debe hazer [...]”. MANRIQUE, Angel. Exequias. Tumulo y 

pompa funeral, que la Universidad de Salamanca hizo en las honras del rey Felipe III. En cinco 

de Junio de mil y seyscientos y veynte y uno, Salamanca: en casa de Antonio Vasquez 1621, 

Biblioteca Nacional de Portugal, dedicatória, p. 3. 
384 Ibidem, p. 1-2. 



129 
 

 

 

regiam os laços de amizade e benevolência entre pessoas particulares. Nesse 

sentido, o corpo da Universidade de Salamanca colocava-se humildemente em sua 

posição de devedora em relação às benesses de Filipe III, demonstrando sua 

submissão por meio das pompas fúnebres oferecidas ao falecido monarca como 

parte do amor com o qual as retribuía, e confirmando sua obediência em relação 

ao novo rei, Filipe IV, que lhe as ordenara385.  

A misericordia era um atributo da amizade e virtude dos homens discretos. 

Ela configurava uma tristeza que era naturalmente devida aos miseráveis, 

suscitada pela comoção causada pelo sofrimento alheio, e também pelo desejo de 

remediar, ou aliviar a dor do próximo386. Nessa perspectiva, em virtude dos 

benefícios que a Universidade de Salamanca havia recebido do falecido rei Dom 

Filipe III, seus membros encontravam-se mais obrigados a demonstrar e ter sua 

misericórdia reconhecida perante o restante do reino, por meio da realização das 

pompas fúnebres e da publicação da relação destas. 

Dessa forma, para demonstrar a misericórdia que os membros da 

universidade possuíam para com o falecido rei, o reitor Henrique de Haro 

incumbiu Angel Manrique de escrever as relações das pompas fúnebres que foram 

realizadas na Universidade de Salamanca, ordenando ao frei que a dedicasse ao 

conde-duque de Olivares. O frei também afirma que a dedicatória oferecida a 

Gaspar Guzmám era uma maneira da Universidade, a pedido do reitor Henrique 

de Haro, “parabenizar” o posto de “privança” que havia sido alcançado pelo 

conde-duque junto ao Rei Don Filipe IV. 

Acerca da relação de valimento recém-estabelecida entre Gaspar de 

Guzmán e o rei Filipe IV, o autor arremata sua dedicatória apresentando o conde-

duque de Olivares como um modelo de amizade:  

 

En V. Excellencia solo se venere, que contento con la gracia de 

su Principe, le reserva el poder: que sabe recibir del con tal 

moderacion, que no le usurpa el dar, aun en las cosas minimas: 

y que gusta de que se atribuya todo à cuyo es; negandose 

muchas vezes aun al abuso, ò a la execussion de las mercedes, 

                                                           
385 HESPANHA, António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. As redes clientelares. In: 

MATTOSO, José (org.). História de Portugal: o Antigo Regime. Lisboa: Estampa, 1992, p. 345-

346. 
386 HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 

Niterói, v.11, n.21, p. 121-143, 2006, p. 142-143. 
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por no desfrutar el reconocimiento de los que las reciben, antes 

que llegue à las manos que las hazen387. 

 

Angel Manrique busca demonstrar que o conde-duque, em sua posição de 

valido do rei, não cobiçava assenhorar-se das atribuições régias, usando apenas 

aquela parte do poder que lhe cabia. Assim, o autor evidencia a prudência de 

Gaspar de Guzmán, que sabendo receber com moderação o poder que lhe conferia 

o monarca, também sabia retribuir o benefício, administrando a justiça de forma 

que as mercês chegassem àqueles que realmente as mereciam. 

Deste modo, a dedicatória era uma demonstração de boa-vontade por parte 

do reitor, procurando atrair para a Universidade a simpatia e os benefícios de 

Gaspar de Guzmán, assim como de Don Filipe IV, haja vista que o conde-duque 

era o homem mais próximo do rei, e poderia, portanto, influenciar na dispensa de 

benefícios que o monarca estivesse disposto a fazer pela instituição. 

 

A afeição e o modelo de ordenação político-social 

 

Como já nos referimos anteriormente, nas monarquias ibéricas do Antigo 

Regime, o homem reconhecia a si mesmo e a sociedade, a partir da ideia de uma 

ordem originária, concebida por Deus e parcialmente perceptível por meio da 

observação da natureza e dos eventos históricos. Nesse sentido, considerando que 

Deus era a causa de tudo quanto existia, a natureza e a história eram vistas como 

livros, nos quais a Divina Providência escrevia a “intenção secreta de sua 

Vontade”. Em consequência dessa concepção divina e natural da ordem do 

mundo, todos os efeitos da Criação eram vistos como reflexos, embora 

imperfeitos, de sua causa primeira, a Divindade. Seguindo por essa lógica, as 

formas de representação dos papéis sociais, discursivas ou não, eram elaboradas a 

partir de um acervo de modelos coletivos e preexistentes, que contribuíam para 

que os integrantes de cada grupo social desempenhassem sua imagem 

adequadamente388.  

                                                           
387 MANRIQUE, Angel. Exequias. Tumulo y pompa funeral, que la Universidad de Salamanca 

hizo en las honras del rey Felipe III. En cinco de Junio de mil y seyscientos y veynte y uno, 

Salamanca: en casa de Antonio Vasquez 1621, Biblioteca Nacional de Portugal, dedicatória. 
388 HANSEN, João Adolfo. Ler & ver: pressupostos da representação colonial. Veredas, Porto, n. 

3, p.75-90, 2000, p. 76-78. 
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Como aponta Hespanha, os grupos sociais tendiam a personificar os seus 

estatutos político-jurídicos, isto é, as pessoas ajustavam suas condutas de acordo 

com os direitos e privilégios do grupo ou estado ao qual pertenciam. Estado era 

uma palavra que correspondia à ocupação de um lugar dentro da ordem social e 

ao exercício de um dever ou ofício político-social. Além da classificação 

tradicional dos ofícios sociais, “a milícia, a religião e a lavrança”, havia diversos 

outros tipos de estado relacionados a vários papéis sociais, tais como pai, filho, 

marido; e também a situações, como casado, solteiro, viúvo, órfão, sendo que cada 

um desses aspectos exigia uma conduta adequada. Perante esses diversos estados 

com os quais os homens e mulheres se revestiam, a “materialidade física e 

psicológica” individual era anulada. Dessa maneira, pessoa era uma categoria que 

dizia respeito ao homem ou à mulher enquanto desempenhava um papel social389. 

Nesse sentido, as relações de amizade também deviam observar esse 

modelo originário da sociedade e adequar-se às diversas situações hierárquicas nas 

quais elas poderiam apresentar-se, ou seja, as relações de afeição necessitavam se 

adequar aos ideais de justiça e honestidade, respeitando o equilíbrio entre as 

esferas de poder.  

Em suma, as relações de amor e amizade deveriam ser honradas, no sentido 

de agir e se comportar de acordo com a dignidade ou excelência, tanto a própria, 

quanto a daqueles com quem se mantinha, ou pretendia-se manter uma relação de 

solidariedade. Portanto, faz-se necessário analisarmos as conexões entre a 

concepção originária do modelo de ordenamento político-social e as relações de 

solidariedade entre os homens notáveis.  

Acerca do ideal de amizade enquanto obrigação política, Lopes Sierra, em 

seu Panegírico Fúnebre a Afonso Furtado (1676), relata que a primeira ação do 

governador-geral em sua administração foi a seguinte: 

 

Procurou saber de pessoa inteligente, que pessoas eram as que 

concorriam no palácio, assim por suas ocupações como por 

dependências, de cuja diligência alcançou saber que ocorria 

entre algumas delas, mais principais, não se falarem, com que 

os mandou chamar e fez amigos, dizendo-lhes não ser justo que 

                                                           
389 HESPANHA, Antônio Manuel. As estruturas políticas em Portugal na época moderna. In: 

TENGARRINHA, José (Org.). História de Portugal. 2. ed, 2001, p. 81-82. 
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Havendo de andar em sua presença, não era justo que houvesse 

entre eles ódios, nem rixas390. 

 

  

Primeiramente, governador conferencia com uma pessoa conhecedora da 

situação política local para, somente depois, corrigir as animosidades existentes 

entre as pessoas responsáveis pela administração, tanto por suas “ocupações” 

como por suas “dependências”. Essa atitude evidencia sua prudência em se 

aconselhar com alguém mais experiente para colocar em conformidade as relações 

entre os principais que participavam do governo, tanto na esfera pessoal como na 

política, haja vista a dificuldade de distinção entre as duas áreas, em uma 

sociedade onde os deveres políticos estavam diretamente relacionados às 

obrigações pessoais, pautada pelas relações de amizade.   

Acerca da composição de redes de solidariedade e de suas representações 

com base em um discurso memorial, é interessante analisarmos a dedicatória que 

o doutor João de Medeiros391, auditor geral do Exército da província do Alentejo 

fez a Dom António Luís de Meneses, Marquês de Marialva392, em seu Panegirico 

a Andre de Alboquerque Ribafria (1661), mestre de campo general da província 

do Alentejo, morto na Batalha das Linhas de Elvas393, em 1659. 

No início da dedicatória, João de Medeiros refere-se à nomeação de Dom 

António Luís de Meneses para o cargo de governador de armas do Alentejo, a 

pedido da rainha Dona Luísa de Gusmão. Após a morte do Rei Dom João IV, sua 

esposa Luísa de Gusmão ascendeu ao trono na condição de regente, haja vista a 

                                                           
390 SIERRA, Juan Lopes. Vida o Panegírico fúnebre al senor Affonso de Furtado Castro do Rio 

Mendonca. In: SCWARTZ, Stuart B., e PÉCORA, Alcir (orgs.). As Excelências do Governador. 

O Panegírico Fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia, 1676). São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002, p. 28-29. 
391 Medeiros foi Auditor Geral do Exército da Província do Alentejo, provavelmente entre 1644 e 

1659, ano que ocorreu a Batalha das Linhas de Elvas. CORREIA, João de Medeiros. Perfeito 

soldado e política militar. Lisboa: Oficina de Henrique Valente de Oliveira, 1659, Biblioteca 

Nacional de Lisboa. Dedicatória. 
392 Dom António Luís de Meneses foi filho de Dom Pedro de Menezes, segundo Conde de 

Cantanhede, de quem herdou o título, exerceu os cargos de conselheiro de Estado e da Guerra, 

vedor da Fazenda Real, governador das armas do Alentejo, e capitão-general do exército de 

Extremadura. FERREIRA LOBO, Roque. Historia da feliz acclamação do Senhor Rei D. João o 

Quarto, com huma série chronológica dos senhores reis de Portugal, Lisboa: na Offic. de Simão 

Thaddeo Ferreira, 1803, p. 375.  
393Foi uma batalha entre portugueses e espanhóis, travada em 1659, em Elvas, na época, umas das 

principais cidades do Alentejo. Foi uma das três grandes batalhas da Restauração, as outras duas 

foram a de Ameixial e a de Montes Claros.393 DUARTE, António Paulo David Silva. Para uma 

tipologia da guerra no século XVII: A Batalha das Linhas de Elvas. 2005. Disponível em: 

<https://www.revistamilitar.pt/artigo/70>. Acesso em: 26 nov. 2016, p. 3. 
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menoridade do herdeiro, Dom Afonso VI. Durante seu período enquanto regente, 

Dona Luísa contava com uma junta de conselheiros, para deliberar acerca de 

“negócios de maior importância”. Dentre os fidalgos que compunham a junta, o 

mais importante era Dom António Luís de Meneses, então sob o título de conde 

de Cantanhede394.  

A nomeação do conde de Cantanhede para o cargo de governador de armas 

do Alentejo, em 1658, expressava os laços de solidariedade existentes entre a 

rainha regente e Dom António Luís de Meneses, seu principal conselheiro. Por um 

lado, Dona Luísa necessitava de alguém experiente e de confiança para socorrer a 

cidade de Elvas, que se encontrava sitiada pelos castelhanos395, por outro, o conde 

de Cantanhede necessitava realizar feitos valorosos para demonstrar a sua honra e 

valor militar. Assim sendo, a relação de solidariedade favorecia a ambos; à rainha, 

pela conservação do reino; e ao conde, pela distinção que recebera com a 

nomeação para o cargo. 

Outro fato importante em relação à dedicatória é que Dom António Luís 

de Meneses fora agraciado com o título de marquês de Marialva em 1661, ano de 

publicação do panegírico de João de Medeiros, o que evidencia a intenção 

congratulatória da obra. O título de marquês de Marialva havia sido concedido ao 

conde, em virtude da vitória conquistada na Batalha das Linhas de Elvas, na qual 

ele combatera no posto de governador de armas do Alentejo, auxiliado por Andre 

de Alboquerque Ribafria, mestre de campo general do Alentejo396, a quem o 

panegírico homenageia.  

Considerando que o autor do discurso memorial em questão foi o doutor 

João de Medeiros, auditor geral do exército do Alentejo, percebemos uma rede de 

solidariedade envolvendo a publicação da obra, pois todos os envolvidos 

exerceram cargos relacionados ao exercício das armas no Alentejo e durante o 

mesmo conflito. Dessa forma, a publicação do discurso favorecia a todos. A João 

de Medeiros, por ter tido a oportunidade de escrever acerca de uma matéria tão 

importante quanto a Batalha de Elvas, ao marquês, pela fama que a publicação da 

                                                           
394 FERREIRA LOBO, Roque. Historia da feliz acclamação do Senhor Rei D. João o Quarto, com 

huma série chronológica dos senhores reis de Portugal, Lisboa: na Offic. de Simão Thaddeo 

Ferreira, 1803, p. 316. 
395 DUARTE, António Paulo David Silva. Para uma tipologia da guerra no século XVII: A 

Batalha das Linhas de Elvas. 2005. Disponível em: <https://www.revistamilitar.pt/artigo/70>. 

Acesso em: 26 nov. 2016, p. 3. 
396 Idem, ibidem. 
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obra lhe conferiu, e ao falecido, Andre de Alboquerque, que teria a memória de 

seus grandes feitos preservada. 

Retomando a questão da ordem originária natural da sociedade, a qual 

fundamenta as relações de amizade e solidariedade, vejamos o que diz a 

dedicatória: 

  

Destribue Deos os Anjos segundo os Ministerios, a que he 

servido destinàlos; os espiritos menores, sam tutellares de 

menores emprezas, os Archanjos custodios das soberanias, & 

elegendo sua Magestade (que Deos oguarde) a Pessoa de V. Exc 

huma das principais intelligencias da eminente Hierarquia de 

seus heroes, sustituindolhe a jornada que por sua tenra idade 

nam podia fazer, mal podia suprirse sua falta de outra sorte, 

supposto que se nam o ajudavam os annos lhe sobejava o valor 

nos espiritos. Prezentouse aos Castellanos na Pessoa de V. Exc. 

para que obrasse a mais gloriosa acçam que testemunham os 

annaes das memorias; poucos astros podem representar ao sol, 

& poucos conquistadores a hum Rey de Portugal397. 

 

Ao se referir à nomeação de Dom António Luís de Meneses para o posto 

de governador de armas do Alentejo, Medeiros recorre a uma representação que 

nos remete a uma ideia de inspiração medieval, segundo a qual o modelo de 

organização político-social era reflexo da hierarquia celestial, que conformava a 

ordem temporal à ordem metafísica. Assim sendo, Deus, agindo como monarca 

perfeito e prudente, ordenava os anjos de acordo com os ministérios que lhes 

cabiam, ou seja, fazendo justiça398. 

De acordo com essa justiça divina e perfeita, aos espíritos de posições 

menos elevadas na hierarquia celestial, eram delegadas “menores empresas”, 

enquanto os Arcanjos, que ocupavam posições mais próximas a Deus, 

empreendiam as empresas superiores. Nesse sentido, Medeiros legitima o título 

conferido a Dom António Luís de Meneses, pois este estaria mais próximo ao rei 

e, portanto, ocupava um posto mais elevado na hierarquia do reino, sendo 

                                                           
397 CORREIA, João de Medeiros. Panegirico a Andre de Alboquerque Ribafria. Com os elogios 

que a sua morte se fizeram. Escreveo o D. Joam de Medeyros Correa, Lisboa:  na officina de 

Domingos Carneiro 1661, Biblioteca Nacional de Portugal, dedicatória. 
398 Possivelmente o autor estivesse fazendo uma referência a obra Hierarquia Celeste, de Dionísio, 

o Areopagita, segundo a qual os Arcanjos faziam parte da terceira hierarquia celestial, ocupando 

uma posição intermediária entre os Principados e os Anjos. CASTRO, R. C. G. Negatividade e 

Participação: A influência do Pseudo Dionísio Areopagita em Tomás de Aquino – Teologia, 

Filosofia e Educação. 2009. 192 f. Tese (Doutorado) - Curso de Educação, Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 28.  
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reservado para ele o comando do exército na vitória da Batalha das Linhas de 

Elvas. É interessante notar que, com essa analogia, o autor também compara Dom 

António Luís a um “Archanjo custodio”, que era uma das denominações de São 

Miguel, também conhecido como “Anjo custódio de Portugal” e “protetor dos 

Exércitos e do Reino”399, o que evidencia o valor militar do governador de armas. 

Essa passagem retoma a questão da empresa e do ideal de vida honesta ou honrada, 

discutidas no capítulo anterior.  

A execução de uma empresa deveria observar o decoro hierárquico, 

pautado pela ordem divina e natural, e deveria estar em consonância com a posição 

sócio-política ocupada pelo protagonista. Dessa maneira, somente alguém que 

ocupasse uma posição elevada dentro do modelo de ordenamento político-social 

era considerado digno e capaz de levar a cabo uma empresa de grande importância 

a serviço da Coroa e do bem-comum do reino400. Quanto mais importante uma 

empresa fosse, mais “qualificado”, ou honrado deveria ser o seu realizador. 

Após a dedicatória ao marquês de Marialva, João de Medeiros prossegue 

descrevendo as virtudes do homenageado, André de Albuquerque:  

 

[…] Tinhão os Reys que Deos dava a seu povo este precioso 

argumento da Alma, se na Republica das abelhas faltara a seu 

Principe a magestade, experimentàra nellas a falta de 

obediencia; diz Plutarco que em Pompeo falava primero á 

fermosura, que á voz; ao nosso Andre de Alboquerque nem 

faltou esta rethorica prestancia; vencia seus inimigos com as 

armas, & com o robusto de sua pessoa, & rendia seus amigos 

com a benevolencia & bizarria; que he a galhardia no homem 

hua certa graça que nam pode ser vista sem ser obedecida; 

consiste na reciproca uniam das partes, & no bem proporcionar 

dellas; pello contrario os que desta prerrogativa carecem, 

destroem o respeito, & submiçam dos povos401. 

  

O autor sugere que o ordenamento social de uma colmeia era um modelo 

oferecido por Deus para a ordenamento político-social das sociedades humanas e, 

assim como acontece na sociedade das abelhas, a “majestade” do monarca era um 

                                                           
399 DILLMANN, Mauro. Devoção para acudir na vida e amparar na morte: São Miguel Arcanjo e 

as Almas do Purgatório. Fenix: revista de historia e estudos culturais, v. 12, p. 1-16, 2015, p. 4. 
400 ANDRADE, Francisco Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: empresas, descobrimentos 

e entradas nos sertões do ouro da América portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica Editora/Editora 

PUC Minas, 2008 p. 49-58. 
401 CORREIA, João de Medeiros. Panegirico a Andre de Alboquerque Ribafria. Com os elogios 

que a sua morte se fizeram. Escreveo o D. Joam de Medeyros Correa, Lisboa:  na officina de 

Domingos Carneiro 1661, Biblioteca Nacional de Portugal, dedicatória. 
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fator que inspirava obediência aos súditos. Na concepção clássica de majestade, 

esta era tida como a grandeza e a soberania de um governo, consequentemente, 

majestade também era um atributo de quem governava, ou representava o 

governo. Nesse sentido, a majestade régia era considerada a nobreza mais elevada 

dentro da monarquia, que suscitava a veneração ao rei por parte dos súditos, haja 

vista que o monarca era considerado um representante da majestade divina402. 

Entretanto, o conceito de majestade ou maiestas também se fundamentava 

na fama pública do governante, relacionando-se às maneiras de demonstrar sua 

grandeza e soberania, não somente por meio das vestes e gestos, mas também por 

demonstrações de benevolência e liberalidade403. Assim sendo, a majestade dizia 

respeito à aparência e à conduta pública do soberano, que representavam o seu 

poder e inspiravam a obediência nos súditos. 

Para João de Medeiros, a obediência e respeito que André de Albuquerque 

recebia dos seus subordinados, devia-se à sua majestade, que correspondia à união 

proporcional, isto é, justa, da valentia e benevolência na sua pessoa, exteriorizada 

pela sua galhardia, que era, segundo o autor, uma “certa graça que não pode ser 

vista sem ser obedecida”. 

Essa caracterização de “galhardia” de um homem notável, enquanto a 

união da valentia e da benevolência em uma medida adequada, que inspirava a 

obediência nos subordinados ao ser “vista”, também nos remete ao conceito de 

afeto, que dizia respeito à adoção de uma postura de resignação perante o 

“arrebatamento” provocado por uma força superior. O ímpeto de obediência e 

respeito dos subordinados ao “ver” a “galhardia” de André de Albuquerque, 

caracteriza uma relação de afeto, em uma perspectiva neoplatônica, na qual a sua 

imagem estética reflete a impressão da Graça Divina em sua pessoa, causando a 

submissão daqueles que estão sob seu comando. Assim, o afeto se apresenta 

duplamente: na presença da Graça Divina em André de Albuquerque e na 

aceitação, por parte dos seus servidores, do efeito que tal influência provoca, 

                                                           
402 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed., Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 224. 
403 SOARES, Nair de Nazaré Castro, O Arcebispo de Braga D. Diogo de Sousa 'Principe 

Umanizzato' do Renascimento e o seu projecto educativo moderno, Humanitas, v. 63, Coimbra, p. 

527-561, 2011, p. 536. 
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subordinando todos os envolvidos à hierarquia natural, e contribuindo para 

preservar a harmonia do modelo de ordenação político-social404. 

Outro documento que traz uma representação interessante do modelo de 

ordenamento político-social é a Chronica dos feitos do Conde Dom Pedro de 

Meneses405, de Gomes Eanes de Zurara406, guarda-mor da Torre do Tombo, escrita 

e impressa originalmente no século XV, a mando do Rei D. Afonso V de Portugal, 

e reimpressa entre 1651e 1700407. De acordo com o autor, ao partir de Ceuta, após 

a tomada da cidade em 1415, Dom João I de Portugal deixou o conde de Vila Real 

como governador de Ceuta e, nesta ocasião, havia dito aos nobres oficiais que 

ficaram na cidade: 

 

[...] desde que o mundo foy criado não somente antre homens 

que são criaturas razoaveis, mas antre as brutais alimarias 

sempre ha nos grandes ajuntamentos cabeça superior ca doutra 

guisa pereçerião todolos que se ajuntassem como achareis no 

Regimento dos principes que muitas vezes em minha camara 

                                                           
404 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, p. 205 
405 Dom Pedro de Meneses nasceu em uma das mais influentesfamílias nobres do século XIV, os 

Teles de Meneses. Foi criado na casa do mestre da Ordem de Cristo, D. Lopo Dias de Sousa, 

participou da Conquista de Ceuta como alferes do então Infante Dom Duarte. Após a conquista, o 

Rei Dom João I propôs a vários nobres que ocupassem o cargo de capitão, o que todos declinaram, 

haja vista os perigos que a cidade oferecia aos portugueses. Entretanto, D. Pedro de Meneses viu 

na capitania uma oportunidade deobter honra e prestígio e, por meio da intervenção de seu protetor, 

D. Lopo Dias de Sousa e do apoio do Infante Dom Duarte I, o monarca conferiu-lhe a nomeação 

para o cargo de capitão da Cidade de Ceuta. DÁVILA, Maria. MENESES, D. Pedro de. 2017. 

Disponível em: <www.fcsh.unl.pt/cham/eve/content.php?printconceito=698>. Acesso em: 9 jan. 

2017. 
406 Gomes Eanes de Zurara foi cavaleiro professo da Ordem de Cristo, nomeado como cronista 

mór do reino pelo Rei Afonso V, assumindo o lugar vacante deixado por Fernão Lopes. Sua obra 

mais conhecida é a Crônica da Tomada de Ceuta, que veio a ser publicada em 1644. MACHADO, 

Diogo Barbosa. Biblioteca lusitana: histórica, crítica e cronológica – na qual se compreende a 

notícia dos autores portugueses e das obras, que compuseram desde o tempo da promulgação da 

Lei da Graça até o tempo presente. Lisboa: Oficina de Antônio Isidoro da Fonseca, 1741-1759. 2 

v, p. 385. 
407 Várias crônicas do século XV, como as de Fernão Lopes, antecessor de Zurara no posto de 

Guarda-mor da Torre do Tombo, foram reimpressas e postas em circulação em Portugal, no século 

XVII. O interesse por esse tipo de obra na modernidade ibérica, parece-nos ser um indício de que 

certas concepções tardo-medievais acerca do modelo de ordenamento político-social, como a 

concepção natural de hierarquia, ainda permeavam o imaginário das comunidades portuguesas 

seiscentistas. No entanto, seguindo o pensamento de Maravall, a reimpressão de tais textos 

poderiam ser parte do que ele compreende como um “programa moral” barroco, que visava 

“readequar” as condutas individuais às antigas concepções políticas medievais. Tal programa seria 

uma reação da nobreza frente às novas forças individualistas e igualitárias que estavam surgindo 

no século XVII, e que ameaçavam o modelo de ordenação tradicional (natural) do poder. Seja 

como for, ainda que a reimpressão de crônicas medievais seja parte de um projeto de “engenharia 

social” psicológica, ela só seria realmente efetiva se partisse de um imaginário político-social ainda 

atuante, ao qual as condutas, desvirtuadas pela influência das novidades, deveriam adequar-se, ou 

readequar-se. MARAVALL, J. A. A cultura do Barroco. Análise de uma estrutura histórica. São 

Paulo: Edusp, 1997, 120-226. 
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ledes, & ouvis onde diz alegando o poderoso philosopho que 

nunca muitas cousas poderião fazer hua se antre ellas não 

ouvesse hua soó a que principalmente todallas outras fossem 

endereçadas como se ve na muy deleitosa ordenança a que 

todallas as outras esguardasem, & esta necessidade conhecida 

por Aquelle que todallas cousas conhece e sabe lhe faz causa pa 

poer principais na terra assy como Reys, & Duques, & Condes 

com todolos outros que pa bom regimento, & governança do 

mundo pertence, & assy foi esto, & he necessario q não somente 

entre muitos mas ainda entre poucos se requere sempre algum 

que tenha carrego, & regimento dos outros408.  

  

De maneira semelhante como ocorre em uma passagem citada 

anteriormente, extraída do panegírico escrito pelo doutor João Medeiros, segundo 

a qual a colmeia e a “majestade” do “príncipe” das abelhas eram exemplos 

oferecidos por Deus, para que os homens soubessem ordenar adequadamente a 

sociedade, neste trecho da obra de Zurara, também podemos identificar a questão 

da lógica que orientava o ordenamento político-social das sociedades ibéricas no 

século XVII. Tal lógica tinha como base o modelo da ordem Divina, que se 

revelava aos homens a partir da ordem natural. Nesse sentido, o autor afirma que, 

fosse nos agrupamentos de homens, dotados de “razão”, fosse nos agrupamentos 

de animais “brutos”, sempre houve uma “cabeça superior”, a qual todas os demais 

integrantes do grupo deveriam endereçar-se, caso contrário, pereceriam. 

Essas representações prescritivas do mundo natural estavam associadas à 

ideia de que a natureza se comunicava aos homens por meio de uma linguagem 

direcionada à edificação moral da humanidade, a qual não poderia ser ignorada, 

haja vista a sua universalidade. Segundo essa perspectiva, por não serem dotados 

de razão e, portanto, de livre-arbítrio, os animais e fenômenos da natureza 

manifestavam diretamente as leis morais criadas por Deus, diferentemente dos 

homens, que poderiam afastar-se dessas leis pelo mau uso do livre-arbítrio. Assim 

sendo, os autores seiscentistas consideravam as lições apreendidas por meio do 

idioma do mundo natural, mais valiosas para o governo das repúblicas do que 

aquelas proporcionadas pela mera especulação da razão humana409. 

                                                           
408 ZURARA, Gomes Eanes de. Chronica dos feitos do Conde Dom Pedro de Meneses primeiro 

Capitão que foi na cidade de Cepta, Lisboa, [1651-1700?], Manuscritos Reservados, Biblioteca 

Nacional de Portugal, p. 1 (v). 
409 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 60-61. 
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Contudo, vale ressaltar que a manifestação das leis divinas pela natureza 

era sempre parcial e encoberta. Segundo o pensamento católico seiscentista, Deus 

imprimia sua presença nas espécies visíveis e existentes no mundo, unindo-as ao 

seu Ser. Dessa forma, a natureza divina era assinalada por determinados objetos, 

fenômenos e circunstâncias, sem jamais revelar-se inteiramente. A substância de 

Deus no mundo só poderia ser revelada parcialmente, em forma de mistério, 

devido aos limites da razão humana para o conhecimento da vontade divina. 

Portanto, a compreensão dos desígnios de Deus, revelados por meio dos sinais da 

natureza, necessitava do auxílio de pessoas autorizadas, isto é, que eram 

autoridades da hierarquia da Igreja e de ordens religiosas410.   

Ainda segundo Zurara, esta condição natural, de que todo agrupamento de 

homens ou animais deveria necessariamente ter uma “cabeça”, era algo observável 

“desde que o mundo foi criado”, por meio da “deleitosa ordenança” que Deus 

imprimira na natureza, ou seja, era uma disposição que remontava à ordem 

imemoriável da própria Criação e, portanto, era uma forma das coletividades se 

relacionarem “naturalmente”, independentemente da vontade dos homens411.  

Dessa forma, a condição natural das coletividades de possuírem 

necessariamente uma “cabeça” era concebida como uma lei que Deus havia 

impresso na natureza, isto é a Divindade, por um ato de Graça (causa primeira), 

instituiu a referida lei aos homens (causa segunda), e aos animais não-humanos 

(natureza das coisas). Nessa concepção, o fato de que todo agrupamento de seres 

devia, necessariamente, ser liderado por uma cabeça “principal” estava ligado à 

noção de direito natural, que era ensinado a todos os seres pela própria natureza412.  

Além disso, essa condição natural dos seres, que existe “desde que o 

mundo foi criado”, também estava justificada por uma “matriz cultural 

tradicionalista”, segundo a qual “o que era antigo era bom”413 e, de acordo com a 

fala de Dom João I narrada por Zurara, o conhecimento dessa lei, exposta na 

natureza, era interpretado e traduzido aos nobres por meio da leitura, em sua 

                                                           
410 PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento, São Paulo: editora da unicamp", 2008, p. 105-114. 
411 HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica européia; síntese de um milênio. 

Florianópolis: Boiteux, 2005, p. 45. 
412 Ibidem, 129. 
413 Ibidem, p. 17. 
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câmara, do “Regimento dos príncipes”, obra atribuída a Egídio Romano, filósofo 

discípulo de São Tomás de Aquino414. 

Ao relembrar os fidalgos da leitura dessa obra, o rei também evoca o afeto 

desses nobres, enquanto homens discretos e virtuosos que se reuniam 

frequentemente em sua câmera particular, para dedicarem-se à conversação acerca 

do livro de Egídio Romano. Isto é, enquanto homens discretos e conhecedores da 

tradição exposta no Regimento dos príncipes”, e partícipes do convívio social da 

Corte, esses homens não poderiam deixar de acatar a proposição de Dom João I. 

Além disso, de maneira semelhante como ocorria na leitura de “mão em mão” do 

tratado do frei Bartolomé de Molina415, citado anteriormente, o interesse pela 

leitura em comum era algo próprio de homens nobres e discretos, que vivificavam 

seu laços de afeição por meio de encontros frequentes para a leitura de 

determinadas obras416. 

Retomando a questão do ordenamento político-social, Zurara prossegue 

referindo-se ao discurso que o rei Dom João I fez aos fidalgos em Ceuta: 

  

Quereis ainda que voz diga mais dentro nos infernos onde não 

he al senão trevas, & avorrecimento segundo os Sanctos 

Doctores dizzem alli ha principes descendentes p desvairadas 

especiais degraos de officios com q se rege aquella infernal 

miseria ca cuya sogeição todolos outros guardam obediencia, & 

senhorio. Conhecendo eu quanto esto era necessario entre 

nosoutros, consirei voz deixar aqui tal pessoa de que me 

entendesse mlhor em esto servir, & que guardasse minha honra, 

& vossa cõ todo bom resgardo q em tais casos he devido assy a 

my como a voz, conhecendo p tal assy p linhagem como p 

virtude q fassa tudo como cumpre a meu serviço, & bem de 

vosoutros, & este he Dom Pedro de Meneses417. 
 

Para reforçar a sua proposição, o rei Dom João I, de acordo com o que nos 

relata Zurara, afirma que mesmo no Inferno, onde não há mais nada senão trevas 

                                                           
414 MÉRCURI, Danielle Oliveira. Sacralidade das realezas castelhana e portuguesa nos relatos 

cronísticos ibéricos dos séculos XIV e XV. 2011. 173 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2011, p. 

39-40. 
415 MOLINA, Bartolomé de. Breve tratado de las virtudes de don Iuan Garcia Alvarez de Toledo, 

Monroy, y Ayala, quinto Conde de Oropesa y Deleytosa, Madrid:  por la viuda de Cosme Delgado, 

1621, Biblioteca Nacional de Portugal, capa. 
416 CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia 

Sacra, Lisboa, n. 11, p.21-57, 1999, p. 42. 
417 ZURARA, Gomes Eanes de. Chronica dos feitos do Conde Dom Pedro de Meneses primeiro 

Capitão que foi na cidade de Cepta, Lisboa, [1651-1700?], Manuscritos Reservados, Biblioteca 

Nacional de Portugal, p. 1 (v). 
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e aborrecimento, existe uma hierarquia “descendente”, ordenada em “desvairados 

degraus de ofícios”, e à qual se sujeitam todos os príncipes infernais. Ou seja, 

mesmo a “ordem infernal”, que poderia ser considerada um máximo desvio, não 

fugia à representação do universo político segundo um caráter natural da 

ordenação do poder, de acordo com o qual todos os agrupamentos político-sociais 

deviam necessariamente ser governados por uma “cabeça” ou “principal”418.  

Esse trecho do discurso memorial também ilustra a ideia da autonomia 

política relativa e capacidade de autogoverno das formas corporativas de 

organização político-social. De acordo com o pensamento político medieval que, 

em certa medida, ainda fundamentava o pensamento político nas monarquias 

ibéricas da Idade Moderna, as comunidades eram percebidas como 

“personalidades coletivas”, dotadas de poder político “natural” e, portanto, 

relativamente autônomas em relação aos agrupamentos políticos mais 

abrangentes419. 

Nesse sentido, em uma perspectiva “macro”, apesar da existência de uma 

hierarquia entre essas diversas “ordens” sobrenaturais, naturais e humanas, 

(Divina, humana, animal e infernal), as inferiores não eram privadas de sua 

eficácia particular, atuando dentro da jurisdição que lhe era própria, ou seja, nesse 

caso, o autor nos apresenta uma representação retórica do modelo de ordenamento 

político-social, segundo o qual a ordem “política” do Inferno, tal qual a ordem 

temporal, possuía capacidade de autogoverno, e instituía sua hierarquia à sua 

                                                           
418 Essa representação utilizada por Zurara para representar a inevitabilidade da organização 

hierárquica no ordenamento do poder, suscita uma questão: como seria possível que os “príncipes 

infernais” participassem de um modelo oferecido pela lei eterna de Deus? Segundo 

compreendemos, Zurara era um homem culto e bastante erudito, portanto, é provável que ele tenha 

lido os textos do Pseudo Dionísio Areopagita, que circulavam intensamente nos meios letrados da 

Europa durante as idades medieval e moderna. Segundo os escritos deixados pelo Pseudo Dionisio, 

Deus criou todas as coisas ex nihilo, portanto, possui em si a essência de todas as coisas, antes que 

elas viessem a ser. Assim sendo, uma vez que Deus é o Bem, a partir do qual todas as coisas se 

beneficiam, tudo quanto existe tende à união com o Bem. Nesse sentido, o Mal não possui 

existência própria, sendo apenas a privação em maior ou menor grau do Bem. Isto é, se algo existe, 

ele é necessariamente bom, entretanto, a bondade Divina pode encontrar-se mais ou menos 

presente nas coisas, ela pode estar quase totalmente presente em alguns seres, como minimamente 

em outros. Posto isso, para o Pseudo Dionisio, até mesmo os demônios possuem ao menos uma 

centelha de participação na bondade divina, pois de outra forma, não poderiam existir. Dessa 

maneira, de acordo com a representação de Zurara, o Inferno se ordena de acordo com o modelo 

inspirado por Deus, ainda que “desvairadamente”. CASTRO, R. C. G. Negatividade e 

Participação: A influência do Pseudo Dionísio Areopagita em Tomás de Aquino – Teologia, 

Filosofia e Educação. 2009. 192 f. Tese (Doutorado) - Curso de Educação, Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 31-32. 
419 Ibidem, p. 301. 
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maneira, “descendente e desvairada”, isto é, de acordo com a função que era 

atribuída ao Inferno, e de modo que este pudesse desempenhá-la420. 

Seguindo essa lógica, Zurara afirma que o rei Dom João I, conhecendo o 

imperativo de resguardar a “ordem natural das coisas”, decidiu, prudentemente, 

deixar Dom Pedro de Meneses como capitão de Ceuta, ou seja, como “cabeça” do 

grupo que ali ficara. Para legitimar sua escolha, o rei afirma que Dom Pedro era a 

pessoa mais ajustada para o cargo, tanto por “virtude, como por linhagem”, e que, 

portanto, era o mais capaz de conservar a honra do reino naquela empresa, que era 

a defesa e conquista da cidade de Ceuta. Colocando de outra forma, o rei, 

utilizando-se de sua prudência, reconheceu que Dom Pedro era o homem mais 

adequado para o cargo, isto é, que estava “naturalmente” mais inclinado para esse 

serviço e, portanto, para representá-lo e guardar tanto sua honra, como a dos 

nobres, no sentido de se portar como a natureza que posto requeria. 

Portanto, podemos dizer que, ao nomear Dom Pedro de Meneses como 

capitão de Ceuta e, portanto, como “cabeça” do grupo de homens que ali ficava, 

O rei Dom João I estava, ao mesmo tempo, instituindo (ordenando) um novo corpo 

social que, tal qual a “ordem natural das coisas”, ou mesmo a hierarquia de 

“especiais ofícios” dos ministros infernais, deveria dispor de certa autonomia para 

cumprir a função que lhe fora atribuída, a saber, a conquista e conservação de 

Ceuta. Em relação à autonomia relativa dos oficiais da Coroa e das novas 

comunidades das conquistas, Zurara prossegue narrando a fala que Dom João I 

dirigiu a Dom Pedro Meneses, ao nomeá-lo para o cargo de capitão de Ceuta, em 

frente a toda a “nobreza”: 

 

[…] em começo de toda vossa ordenança deixovos mais disse 

elle poder para que possais mandar em esta Cidade como Eu 

propriamente faria se presente fosse com o qual podereis poer 

officiaes assi de justiça como de fasenda, & segundo vossa 

conciencia podereis executar qualquer cousa que servirdes p 

bem do comum della421. 

 

                                                           
420 HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica européia; síntese de um milênio. 

Florianópolis: Boiteux, 2005, p. 45. 
421 ZURARA, Gomes Eanes de. Chronica dos feitos do Conde Dom Pedro de Meneses primeiro 

Capitão que foi na cidade de Cepta, Lisboa, [1651-1700?], Manuscritos Reservados, Biblioteca 

Nacional de Portugal , p. 10 (v). 
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Zurara afirma que o rei, ao nomear Dom Pedro de Meneses como capitão, 

deixando-lhe na “ordenança” da cidade, conferiu-lhe autonomia de ação política, 

ou, parafraseando o rei Dom João I, deixou poder para que ao capitão fosse 

possível mandar na cidade como ele próprio faria se lá estivesse presente. Na 

perspectiva da dogmática jurídica medieval e moderna, que também abarcava a 

teoria política, após a vitória e conquista de Ceuta, o rei deveria decidir quem seria 

seu representante e responsável pela defesa da cidade após seu retorno ao reino.  

Em face a esta conjuntura extraordinária, ímpar e imediata, Dom João I 

delegou parte de sua jurisdição a Dom Pedro de Meneses, isto é, o rei delegara 

parte de sua jurisdição temporariamente ao capitão, para que este pudesse exercer 

o poder em seu nome422, utilizando-se, naquela cidade, das prerrogativas da pessoa 

régia, ou seja, de nomear oficiais de justiça e fazenda, de acordo com sua 

consciência, desde que isso servisse ao “bem-comum” dos nobres oficiais e 

demais homens que ficaram sob seu comando. 

No entanto, apesar da natureza superior do cargo de capitão, e da 

delegação, por parte de Dom João I, de poderes e atribuições naturais do ofício 

régio, sabe-se que tais poderes e funções eram delegadas temporariamente pelo 

monarca, e estavam sujeitas ao seu arbítrio, pois todos os ofícios superiores de 

governo provinham do soberano, o que pressupunha que toda jurisdição relativa a 

um cargo ou ofício era uma mera delegação da jurisdição Real, podendo ser 

revogada pelo próprio rei, caso este considerasse o comportamento do oficial no 

exercício da função insatisfatório aos interesses da Coroa,423 ou inadequado à 

natureza do cargo. Além disso, a ação do capitão também estava condicionada à 

sua “consciência”, ou ao imaginário político-social acerca do bem-comum, no 

caso, de Ceuta e dos homens que ali ficavam sob sua tutela. 

Retomando a questão do afeto, é possível dizer que, como a amizade e o 

amor estavam presentes nas relações entre o rei e seus súditos, na relação entre o 

monarca e o capitão, na qual havia uma “partilha” de jurisdição, a relação afetivo-

política, pautada em atributos como benevolência e fidelidade, funcionava como 

um mecanismo de conservação do modelo de ordenamento político-social, 

                                                           
422 HESPANHA, António Manuel. As Vésperas do Leviathan: Instituições e Poder Político em 

Portugal: Séc. XVII. Coimbra: Almedina, 1994, p. 302. 
423 COSENTINO, Francisco Carlos. Governadores Gerais do Estado do Brasil Séculos (XVI 
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mantendo a harmonia das diversas esferas de poder. Acreditamos ser nesse sentido 

que Dom João I confirma, no discurso proferido aos nobres, ser Dom Pedro de 

Meses a pessoa mais indicada para guardar sua honra, haja vista que, como 

representante do rei, o capitão e ele deveriam compartilhar dos mesmos valores.   

Para demonstrar e afirmar publicamente essa relação, o rei faz seu 

pronunciamento acerca da nomeação de Dom Pedro na praia, em frente aos nobres 

oficiais que haviam participado da tomada de Ceuta424. Tal exteriorização dos 

laços que uniam o monarca e o capitão também explicita os princípios e valores 

que regulavam a delegação de poderes a Dom Pedro de Meneses, os quais eram 

estabelecidos pelo interesse mútuo de desenvolvimento do bem-comum da cidade 

e do compromisso moral de cumprir com as obrigações que a delegação de um 

ofício político supunha425.   

Levando em conta que, na condição de rei, Dom João I era o principal 

exemplo a ser imitado pelos homens notáveis, e a pessoa mais bem entendida e 

experimentada nos assuntos de governo, segundo narra o autor, o monarca retoma 

seu discurso dirigido a Dom Pedro de Meneses, aconselhando-o da seguinte 

maneira: 

 

Ao qual tornou a repetir o q lhe antes dixera encomendando-lhe  

os fidalgos q sob sua governança ficavão, & que os tratasse cõ 

toda a honra, & favor de guisa que se asenhorasse de suas 

vontades dizendolhe que nunca poderia ser temido senão fosse 

amado, dando-lhes porem castigo onde comprisse com aquelle 

resgardo que elle bem conhecia ser razão, & assi lhe 

encomendou que tivesse bom cuidado da outra gente mais 

pequena aos quaes mostrasse de sy sempre bom gasalhado, & 

os animasse especialmente logo pelo 1º começo ata q se fossem 

fezendo ao seu senhorio ca se os assy tratasse q se acharia cõ 

elles muito milhor que doutra guisa não somente lhes fazia 

coração pa lhe muito milhor obedecerem mas ainda lhes fazia 

soportar quaesquer mingoas, & trabalho q lhes viessem. Porq 

disse elle o senhorio por força nunca he muito seguro426. 
                                          

                                                           
424 CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia 

Sacra, Lisboa, n. 11, p.21-57, 1999, 47. 
425 HESPANHA, António Manuel. A constituição do Império português. Revisão de alguns 

enviesamentos correntes. In: FRAGOSO, João Luis Ribeiro, GOUVÊA, Maria de Fátima, 

BICALHO, Maria Fernanda (org.). O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial 

portuguesa, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 175. 
426 ZURARA, Gomes Eanes de. Chronica dos feitos do Conde Dom Pedro de Meneses primeiro 

Capitão que foi na cidade de Cepta, Lisboa, [1651-1700?], Manuscritos Reservados, Biblioteca 

Nacional de Portugal, p. 12. 



145 
 

 

 

Ao prosseguir na fala que fez ao capitão, o rei “encomenda-lhe” os fidalgos 

que ficavam sob a “governança” de Dom Pedro de Meneses, isto é, o monarca 

encarrega o capitão da proteção dos nobres que estavam subordinados a ele. Além 

disso, “encomendar” os fidalgos ao capitão também pode significar que Dom João 

I, enquanto o mais experiente conhecedor das qualidades daqueles nobres e das 

relações forjadas entre eles, orienta Dom Pedro de Meneses da maneira que ele 

deveria dispor a ordem do seu governo militar e político em Ceuta. Para tal, o rei 

aconselha ao capitão que trate seus subordinados “com toda a honra e favor”, em 

outras palavras, que lhes seja favorável em suas demandas, porém observando 

aquilo que cabia a cada um, de acordo com aquela hierarquia que ia sendo 

instituída naturalmente e pragmaticamente. 

Tratar os fidalgos com “toda a honra e favor” era uma questão de justiça 

distributiva, e equivalia a favorecer e permitir que os nobres conservassem e 

defendessem os direitos e privilégios que lhes eram próprios, fornecendo os meios 

para tal. Ao par da justiça distributiva, havia a justiça vindicativa, a qual era aquela 

que tratava de castigar os delitos dos súditos, tendo em vista a harmonia e bem-

comum do reino. Acerca desta categoria de justiça, o rei aconselha o capitão a 

aplicá-la com “resguardo”, que ele bem conhecia ser “razão”.  

O castigo em excesso, ou a não observância das especificidades 

estatutárias dos diversos polos de poder na hora de punir eram vistos como 

pretensões de poder absoluto, pois seus atos não estariam mais delimitados pelos 

direitos particulares de cada membro do corpo social e, portanto, seriam 

considerados ações autoritárias, ou “voluntaristas”427. 

Nesse sentido, o monarca afirma ao capitão que, na condição de “cabeça” 

de uma comunidade, era mais propício ser antes amado pelos fidalgos, do que 

temido. O mesmo se aplicava à “gente mais pequena”, a qual Dom Pedro deveria 

sempre dar bom “gasalhado” (acolhimento), para que eles fossem se habituando 

ao seu senhorio. Essa atitude para com os humildes, recomendada pelo rei, 

relaciona-se à ideia de que os pobres, as mulheres e os órfãos necessitavam da 

proteção dos mais poderosos, que lhes deviam ser sempre solícitos, assumindo 

uma postura paternalista e velando pelos seus interesses, em virtude da 

                                                           
427 GEA, Beatriz Carceles de. La “Justicia Distributiva›” en el siglo XVII: Aproximación político-
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impossibilidade de que eles o fizessem por si, o que também fazia parte da virtude 

da misericórdia a qual nos referimos anteriormente428. 

Esses laços afetivos ou amistosos, estabelecidos no âmbito político, 

fomentavam os princípios vinculados ao conceito de amor pelo próximo, os quais 

se traduziam em gestos que evocavam e reproduziam a relação de favor e 

fidelidade que unia a “cabeça” e o “corpo” político. Nessa concepção, o rei, ao 

aconselhar o capitão de como “assenhorar-se da vontade” de seus servidores, 

buscava ressaltar princípios ligados à ajuda mútua, própria daqueles que se 

“amam”, com “honra”, “favor” e “gasalho”, os quais geravam uma troca constante 

de serviços e benefícios “amigáveis” entre os diversos grupos dentro da sociedade, 

que configurava o principal meio de manutenção da harmonia e conservação da 

ordem político-social429. 

Segundo essa perspectiva, a justiça também era uma questão de caridade. 

Cristóbal Pérez de Herrera430, ao tratar acerca das virtudes do rei Filipe II em seu 

Elogio a las esclarecidas virtudes de la C. R. M. del Rey N. S. Don Filipe II, 

impresso em 1604, afirma que o monarca havia exercido a caridade cristã por meio 

de obras pias, evidenciando o seu amor para com Deus, mas também a tivera em 

relação aos seus súditos. Como podemos observar nas palavras do autor: “la 

tuvo431 su Magestad tambien muy grande con sus vasallos, y mucha compassion 

de sus trabajos, juntando a esto la Justicia, con procurar siempre no se hiziesse 

agravio a nadie, sino dandole a cada uno lo que es suyo, con el nivel de 

equidad”432. 

Essa concepção de caridade enquanto amor e zelo dos monarcas em 

relação aos seus súditos, também aparece no Sermão offerecido a Magestade do 

                                                           
428 HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica européia; síntese de um milênio. 

Florianópolis: Boiteux, 2005, p. 80. 
429 CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia 

Sacra, Lisboa, n. 11, p.21-57, 1999, p. 47. 
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Senhor Rey Dom Joam o IV, de Luis Machado Pereira Pinto433, publicado em 

1656. Ao se referir às virtudes de Dom João IV, o autor declara que 

 

A charidade nelle esteve como em seu cetro. Esta o obrigou a 

deixar a corte, dar de mam as delicias, partirse ao Alentejo, 

essisitir em Elvas, acodir as pagas dos soldados, aliviar os 

povos dos roubos, & desaforos; ouvir as queixas dos 

aggravados, procurar que os ministros fosses inteiros, 

finalmente guardar todos na justiça434. 

 

Como é possível observar nos trechos dos sermões de Cristóbal Pérez de 

Herrera e Luis Machado Pereira Pinto, a caridade dos monarcas era vista não 

apenas em relação ao amor a Deus, mas também ao amor aos súditos, 

aproximando-se, nesse último caso, da administração da justiça. 

Para concluir a questão acerca do caráter natural do modelo de ordenação 

político-social e do afeto enquanto dispositivo de coesão dos diversos grupos que 

compunham a sociedade, podemos citar a oração fúnebre que o frei carmelita, José 

do Espírito Santo435, proferiu em ocasião das exéquias de Dom João de Lencastre, 

duque de Aveiro, impressa em 1659436. Acerca do referido tema, o autor nos traz 

o seguinte: 

 

Na sabedoria da Creação deu Deos hum exemplar de justiça, & 

igualdade, que todos os Monarchas do mundo devem seguir, & 

imitar. Creou Deos todas as coisas; a cada hu lhe deo o que lhe 

era devido por sua condição, & qualidade, ao grande por grande 

não lhe deo mais, do que lhe pertencia, nem ao pequeno por 

pequeno lhe negou algua cousa do que se lhe devia: Creou Deos 

as aves do Ceo, porem a aguia por ser grande não lhe deo mais 

do que lhe competia, Creou o minimo passarinho, & por ser 

pequeno, de nada o privou, do que sua natureza pedia; creou na 

terra o leão, e por ser grande não lhe deo mais, do que a sua 
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434 Ibidem, sem número de páginas. 
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condição convinha, & a formiga por ser pequena, não a excluiu 

do que sua natureza requeria437. 

 

De acordo com o autor, a ordem da Criação pode ser vislumbrada por meio 

da observação da variedade de qualidades e condições dos animais, aos quais Deus 

criou e ordenou segundo sua justiça perfeita, e que deveria ser imitada por todos 

os monarcas do mundo. A justiça e “igualdade” dos governantes, resumiam-se, 

assim, em não dar aos grandes mais do que lhes era devido, nem deixar faltar aos 

pequenos aquilo que eles necessitavam. 

Ao falar em igualdade, o autor não poderia estar se referindo ao princípio 

jurídico contemporâneo da igualdade perante a lei, ou mesmo da igualdade social 

enquanto objetivo político. Na verdade, o conceito de igualdade, dentro desse 

contexto discursivo, possuía um significado semântico quase inverso àquele que 

compreendemos atualmente.  

No Antigo Regime ibérico, a igualdade era vista como a equivalência da 

importância das funções dos diversos corpos sociais na consecução dos objetivos 

globais da Criação. Isto é, a diferença de funções dos grupos político-sociais não 

constituía imperfeição ou “menor perfeição” de uns em relação a outros, mas sim, 

significava que todos os membros do corpo social cooperavam, a seu modo, para 

o “destino final do mundo”. Essa visão, que compatibilizava a igualdade dos 

homens perante Deus, e a existência de desigualdades e hierarquias políticas, 

supunha a existência de postos específicos na ordem do mundo, e a submissão 

funcional de uns postos a outros438.  

Juan Baena Parada439, em sua Epitome da vida, e feitos d'el Rei D. 

Sebastião de Portugal (1691), ao discorrer acerca da necessidade de o rei possuir 

um grupo de ministros experientes com os quais ele pudesse tratar os assuntos de 
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persistia no imaginário português seiscentista. OLIVEIRA, Vítor Amaral de. Sebástica: 

bibliografia geral sobre D. Sebastião. Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 2002, p. 16. 



149 
 

 

 

governo, antes de tomar suas decisões, evidencia esse pensamento relativo a 

pessoas diferentes compondo um todo harmônico: 

 

He notado en la amistad, que para ser util, no ha de haver 

semjança en los naturales, y en el saber. Parece paradoxa, y es 

evidencia; porque en no aviendo distincion sobra la pluralidad; 

y esta para ser util, no ha de multiplicar el numero; sino hazer 

unidad armoniosa en los humores, y en las noticias: no sè si lo 

dirè mejos assi. La voluntad, ha de juntar en uno muchos 

hombres diversos; no hazer de muchos uno, solo en la 

semejança440.  

 

Apesar de estar se referindo especificamente ao conselho real, que para ser 

útil deveria ser composto por nobres com diferentes índoles e conhecimentos, que 

se comunicavam em uma relação de amizade, essa proposição de Baena Parada 

também faz alusão ao caráter corporativo da organização político-social, que unia 

em um único corpo diversos órgãos com diferentes competências entre si, e que 

cooperavam “amistosamente” para o bem-comum, o que não ocorreria caso todos 

os membros possuíssem a mesma função. 

Entretanto, como aponta Hespanha, a submissão à hierarquia da ordem 

temporal, decorrente das diferentes “naturezas”, “circunstâncias” e “influências” 

do mundo natural, não era coercitiva, mas aceita espontaneamente por desejo de 

participar da ordem da Criação e perfeição Divina. Dessa maneira, embora os 

nobres devessem ser mantidos em posições de governo (águia, leão), e os humildes 

(passarinho, formiga) em posição de tutela e obediência perante a ordem Divina, 

em uma perspectiva integral, que englobava desde a origem da Criação, quanto o 

seu fim último441, ambos possuíam a mesma “dignidade”442.  

Essa concepção estava de acordo com o pensamento do Pseudo-Dionínio 

Areopagita, segundo o qual a hierarquia se assemelhava tanto quanto possível à 

ordem divina. Nesse sentido, a monarquia era o meio mais propício pelo qual a 

Divindade regia a Criação, encaminhando-a para Si. Portanto, ao estabelecer a 
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sociedade hierarquicamente e zelar pela harmonia entre suas diversas ordens, o 

monarca não estaria fazendo outra coisa, senão adotar nas estruturas institucionais 

do reino, o mesmo princípio da lei divina443. 

No plano político, essa ideia gerava uma consideração mais favorável ou 

“afetuosa” dos laços de subordinação, e reforçavam o tratamento discriminatório 

no plano social; enquanto no plano espiritual, inspirava as associações afetuosas, 

como a amizade e o amor, e os sentimentos e atitudes a eles associados, tais como 

a benevolência, a solidariedade e a misericórdia444. Assim, a exemplo de Deus, os 

governantes deveriam ordenar seus súditos com equidade, retribuindo 

adequadamente os serviços dos nobres, e garantindo o sustento dos mais fracos. 

Se pensarmos a hierarquia monárquica a partir do modelo sacramental, 

proposto pelo padre Antônio Vieira, em seu Sermão do Santíssimo Sacramento, e 

compreendido por Alcir Pécora como a teatralização retórica da teologia política 

tridentina, a unidade e harmonia entre as diversas ordens que compunham a 

organização político-social ocorria por meio do contato dos homens com o divino, 

decorrente da comunhão proporcionada pelo Sacramento Eucarístico. Entretanto, 

a comunhão com a Divindade, buscada individualmente na Eucaristia, 

desdobrava-se no estreitamento dos laços da coletividade, identificada como o 

Corpus Mysticum do reino445.   

Dessa forma, a aproximação individual e supra-individual em relação a 

Deus desvelava a identidade comum entre os homens, que não poderia ser pensada 

fora de sua relação com Cristo, isto é, o modo sacramental de compreender a vida 

reunia as vontades individuais em uma única vontade pública, que se realizava em 

um corpo político. Sendo assim, a não participação na ordem hierárquica era o 

mesmo que recusar-se a participar da vontade divina446. 

Todos os pensamentos que ameaçassem essa unidade cristã eram 

considerados heréticos. No século XVII, percebe-se um reemprego de regras que 

evidenciavam as divisões entre as ordens que compunham a sociedade, ao mesmo 

tempo que se reforçava a ideia de comunhão mística das ordens religiosas e 

sociais, encoberta pela organização institucional visível das monarquias. O 

primado do visual, recuperado pelo concílio de Trento, havia assumido o papel de 

                                                           
443 PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento, São Paulo: editora da unicamp", 2008, p. 151. 
444 Ibidem, p. 79-80. 
445 Ibidem, p. 185-192. 
446 Ibidem, p. 185-192 
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assegurar doutrinariamente os preceitos católicos. Entretanto, como afirma Michel 

de Certeau, o emprego de recursos visíveis pela Igreja fez com que as instituições 

religiosas se integrassem, cada vez mais, às estruturas políticas dos reinos e 

comunidades, passando a obedecer às normas de sociedades que se confrontavam, 

como Espanha e Portugal no contexto da Restauração. Em contrapartida, a 

experiência religiosa se aprofundava em uma mística baseada nos mistérios 

divinos, representados pela comunhão em torno do corpo místico da República 

cristã, o que permitia aos católicos manter sua unidade enquanto sociedade 

religiosa, independentemente dos territórios nos quais ela se expressava447.  

Deste modo, em Portugal e Espanha seiscentistas, continuava-se admitindo 

que a moral, a política e a religião possuíam o mesmo fundamento divino, que 

organizava as revelações históricas a partir de uma ordem cósmica. Nesse sentido, 

a referência a Deus fazia com que as instituições cristãs fossem consideradas como 

meios de se compreender as leis divinas da Criação. As sociedades ibéricas se 

articulavam em torno de uma crença integrativa, que não rompia a aliança 

institucional entre a linguagem cristã, que anunciava a tradição da Verdade 

revelada, e a maneira prática de se organizar as instituições políticas448. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
447 CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1982, p. 

132-133. 
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A economia doméstica enquanto modelo político 

As primeiras acções que dão ao Principe fama de 

prudente nas cousas civis são duas: o governo com que 

ordena sua propria casa, que por Real deve ser a 

primeira; & a eleição que faz de Ministros, porque elles 

mostrão as inclinações do Principe. Sebastião César de 

Menezes. 

 

Retomando a questão do amor ao próximo e da amizade enquanto fator de 

coesão e organização social, proposta no capítulo anterior. É possível afirmar que 

a tradição Católica reelaborou a concepção aristotélica da tendência natural do 

homem de viver em sociedade, a qual era organizada em razão do bem-comum, e 

cujo elemento agregador era o amor ao próximo ou a amizade, que se encontravam 

na própria origem do modelo de ordenação político-social, e encaminhava os 

homens espontaneamente à ocupação de determinada posição social, assim como 

ao exercício de uma função natural dentro da organização político-social assim 

estabelecida449. 

No entanto, o amor ao próximo não era considerado apenas uma condição 

inata, que definia o destino dos homens, direcionando-os no desempenho dos seus 

papéis político-sociais. Na esfera teológica, o amor e a amizade eram retratados 

como a inclinação natural dos homens para o bem, isto é, para a colaboração e 

para a cooperação, estando presentes em todas as relações sócio-políticas 

consideradas justas ou adequadas. Além disso, o amor ao próximo e a 

benevolência que provinha dele representavam o laço espiritual que lhes colocava 

e mantinha em comunicação com Deus450. 

Seguindo essa lógica, o amor ao próximo e a amizade eram fatores que 

fundamentavam o modelo de ordenação político-social, pois entendia-se que o 

mundo fora criado por um ato de amor Divino. O amor, compreendido dessa 

forma, condicionava os relacionamentos estabelecidos dentro e fora do âmbito 

doméstico, incluindo os modos de conduta dos reis e de seus oficiais. Esse laço 

afetivo fundado no amor ao próximo, que estruturava as relações político-sociais, 

                                                           
449 HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica européia; síntese de um milênio. Florianópolis: 

Boiteux, 2005, p. 74-75. 
450 CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia 

Sacra, Lisboa, n. 11, p.21-57, 1999, p. 24. 
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tinha como exemplo mais perfeito a família, a qual se assentava na benevolência 

entre seus membros451. 

Tal concepção, que via o agregado familiar como o fundamento natural da 

sociedade, tendia a considerar a ordenação do espaço político como análoga à do 

doméstico. Nesse sentido, o amor e a amizade, assim como as atitudes e atributos 

a eles correspondentes, eram elementos reconhecidamente aceitos como 

apropriados para regular as interações sociais, tanto no ambiente da família, como 

na esfera política ou pública (amor pelos governantes, pela ordem, pela paz, pela 

justiça), que era considerada como sendo uma “grande família”452. 

Esse carácter modelar da representação do reino enquanto família estava 

fundamentado no fato de que as relações familiares eram experiências comuns a 

todos. Ademais, as interações e sentimentos no ambiente doméstico eram 

compreendidos como originários de uma tendência natural dos homens e, 

portanto, eram os mesmos em todas as famílias, haja vista que eram independentes 

da vontade dos seus membros453. 

Nesse sentido, Pedro Barbosa Homem454, em seus Discursos de la juridica, 

y verdadeira razon de estado: formados sobre la vida, y acciones del Rey Don 

Juan el II contra Machavelo, y Bodino, y los demas politicos de nuestros tiempos, 

sus sequazes, publicado em 1627, afirma que  

 

[...] el gobierno Monarquico, se derivó recta via del economico, 

y a la imitacion de la superioridad, que un padre familias tenian 

una casa, fue instituyda la que despues un Rey empeçó a tener 

sobre una communidad. Por lo qual parece, que sin duda se ha 

de dezir, que tanto menos se deve entender que ay de sujecion 

para los subditos, em la potestade monarchica, quanto mas em 

ella reluze la semejança, y vestigios de la paternal, para com los 

hijos455. 

                                                           
451 CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia 

Sacra, Lisboa, n. 11, p.21-57, 1999, p. 39. 
452 Ibidem, p. 25-40. 
453 HESPANHA, António Manuel. Carne de uma só carne: para uma compreensão dos 

fundamentos histórico-antropológicos da família na época moderna. Análise Social, Lisboa, v. 27, 

n. 123-124, p.951-973, 1993, p. 951. 
454 Pedro Barbosa Homem graduou-se em direito na Universidade de Coimbra, foi desembargador 

da Relação Eclesiástica do Bispo da Guarda, Dom Afonso Furtado de Mendonça. Foi também juiz 

de fora da Covilhaã, corregedor da cidade de Tavira, e desembargador da Relação do Porto. 

MACHADO, Diogo Barbosa. Biblioteca lusitana: histórica, crítica e cronológica – na qual se 

compreende a notícia dos autores portugueses e das obras, que compuseram desde o tempo da 

promulgação da Lei da Graça até o tempo presente. Lisboa: Oficina de Antônio Isidoro da Fonseca, 

1741-1759, v.3, p. 34 (v). 
455 HOMEM, Pedro Barbosa. Discursos de la juridica, y verdadeira razon de estado: formados 

sobre la vida, y acciones del Rey Don Juan el II contra Machavelo, y Bodino, y los demas politicos 
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Segundo essa ideia, o poder régio possuía a mesma natureza do poder de 

um pai de família, tendo se originado desse. Deste modo, o monarca deveria 

manter uma postura paternal em relação aos seus súditos, haja vista que o governo 

político ainda mantinha semelhanças e “vestígios” em relação ao governo 

econômico, ou seja, doméstico. 

No que se refere ao âmbito doméstico, o pai de família, ou pater famílias, 

contava com a economia para regular as relações familiares. A economia era uma 

disciplina moral, de origem aristotélica, que visava a conservação e administração 

da res familiaris, ou seja, dizia respeito à subordinação do comportamento do pai 

de família aos princípios morais e às virtudes que eram próprias da sua posição 

social456. 

A disciplina moral da economia estava subordinada aos valores éticos da 

prudência, a qual constituía uma virtude prática que, enquanto relacionada à 

economia, estava orientada para a execução da justiça no âmbito familiar, isto é, 

tinha em vista a ação mais adequada em relação a cada caso particular para, assim, 

manter a harmonia da casa457. 

A prudência também estava diretamente relacionada à posição político-

social ocupada por cada pai. Dessa forma, a prudência de um pater familias em 

relação a um caso particular, e sua ação específica com o objetivo de obter um fim 

justo dependia do seu papel na sociedade, fosse como governante, cidadão, 

cortesão, religioso e assim por diante. Colocando de outra maneira, cada chefe de 

família deveria respeitar os limites determinados pelos direitos e privilégios 

correspondentes ao seu status social, o que contribuía para a legitimação do 

ordenamento político-social dividido hierarquicamente458. 

Assim sendo, a prudência, enquanto ação concreta frente a situações 

ocasionais, contribuía para a definição de comportamentos, não apenas na esfera 

                                                           

de nuestros tiempos, sus sequazes: primeira parte: dirigida a Rey Felipe III de Españas, 

Coimbra:  en la imprenta de Nicolao Carvallo, impressor del Rey, 1627, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 34 (v). 
456 FRIGO, Daniela. Disciplina Rei Familiariae: A Economia como Modelo Administrativo de 

Ancien Régime, Penélope, n. 6, p. 47-62, p. 47-52. 
457 Ibidem, p. 47-52. 
458 Ibidem, p. 50-52. 
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doméstica, mas também na civil (pública) e na política, buscando tornar as ações 

dos particulares ajustadas em relação ao ordenamento político-social. 

A economia, a prudência, e o modelo familiar, próprios da esfera 

doméstica ou particular, também contribuíam para legitimar o poder político, 

sobretudo o dos monarcas. Todavia, vale ressaltar que apesar da correlação entre 

os governantes e os pais de família, era esperado que cada um agisse em seu 

próprio âmbito. Por exemplo, em relação ao domínio do pater familias, estavam 

vedados diversos assuntos externos ao complexo doméstico, enquanto ao 

governante, seu poder de intervenção deveria estar voltado para os assuntos civis, 

sobretudo relacionados à administração da justiça e manutenção da harmonia 

social459. 

Todavia, de acordo com o imaginário político-social, os saberes, técnicas 

e qualidades que possibilitavam o governo da casa familiar e o governo político 

eram bastante similares, pois estavam fundamentadas nos mesmos princípios 

ético-morais, isto é, na disciplina moral da economia e nos princípios éticos da 

prudência460. 

Seguindo essa perspectiva, Sebastião César de Meneses, em sua Summa 

politica (1649), defende que “O governo da família he semelhança do que ha de 

ter o Principe nos negócios publicos, que a politica he administração do domestico 

communicada ao bem universal”, e também cita Aristóteles para reforçar sua 

ideia: “Aristoteles diz que a casa de hum pay de familias he hua cidade pequena: 

& a cidade hua casa grade”461. 

 

A representação do monarca enquanto pater familias 

 

Nos discursos memoriais das monarquias ibéricas do século XVII, 

deparando-nos com diversas ocasiões em que as funções dos monarcas são 

comparadas, direta ou indiretamente, com aquelas de um pai de família, enquanto 

                                                           
459 FRIGO, Daniela. Disciplina Rei Familiariae: A Economia como Modelo Administrativo de 

Ancien Régime, Penélope, n. 6, p. 49-50.  
460 CARDIM, Pedro. Administração e governo: uma reflexão sobre o vocabulário do Antigo 

Regime. In: BICALHO, Maria F.; FERLINI, Vera Lúcia A. Modos de governar: ideias e práticas 

políticas no império português, séculos XVI a XIX. São Paulo: Alameda, 2007, p. 52. 
461 MENESES, Sebastião César de. Summa politica. Offerecida ao Principe D. Theodosio nosso 

Senhor. Pelo Bispo Conde eleito Sebastião Cesar de Meneses. Impresso por ordem do Doutor João 

Pissarro Capellão de S. Magestade, Lisboa: Antonio Alvarez Impressor DelRey N.S, 1649, 
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os súditos eram representados como membros de uma “grande família”, a qual 

estaria sob a tutela e administração do rei. O autor Manuel de Noronha462 sintetiza 

bem essa ideia no sermão intitulado Exequias do Serenissimo Principe Dom 

Theodosio Primeiro de Portugal, impresso em 1653, ao afirmar que “São os 

princeipes pays da Patria. São os estados filhos do Principe a que estão 

sogeitos”463. 

Vale frisar que no século XVII, em Portugal e Espanha, o que se 

denominava por estados eram as diversas esferas, ou centros de poder, ordenados 

hierarquicamente, de acordo com suas funções dentro da organização político-

social. Nesse sentido, ainda que alguns desses centros de poder ocupassem 

posições de preeminência e superioridade em relação aos outros, isso não 

significava que houvesse uma única instância que detivesse o poder político 

exclusiva e ilimitadamente. Mesmo os príncipes, aos quais, segundo o autor 

supracitado, os “estados” estão “sujeitos”, não conseguiram, apesar dos esforços 

centralizadores, impor sua autoridade definitivamente sobre os vínculos 

particulares dessa pluralidade de “estados”, relativamente autônomos e 

possuidores de prerrogativas jurisdicionais próprias464. 

Retomando a questão da representação do rei enquanto pater familias, 

outro exemplo interessante encontra-se no Sermão nas honras que fes a cidade de 

Tavira na morte do Serenissimo Senhor Dom Joam o IV, do frei António dos 

Arcanjos465, impresso em 1656. No início de seu discurso, ao se dirigir ao público, 

o pregador afirma o seguinte: “Devemos chorar os naturais não a falta de Rey, 

                                                           
462 Dom Manuel de Noronha foi mestre em Artes pela Universidade de Évora, prior da ordem de 

S. Thiago, e Bispo de Vizeu. PEREIRA, Esteves; RODRIGUES, G., Portugal. Diccionario 

historico, chorographico, biographico, bibliographico, heraldico, numismatico e artistico, v. 5, 

Lisboa, 1911, p. 113-114. 
463 NORONHA, Manuel de. Exequias do Serenissimo Principe Dom Theodosio Primeiro de 

Portugal: na villa de Torres Vedras, & Igreja de Sancta Maria do Castello. Aos 10. de Junho de 
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Biblioteca Nacional de Portugal, p. 28. 
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porque esta ja tem remedio, mas a falta de hum Pay, porque esta nunca terà 

alivio466. 

 Nessa proposição, parece-nos que o frei se utiliza de uma estratégia 

retórica, no intuito de reforçar a figura de Dom João IV enquanto pai do corpo 

social, deixando seu papel unicamente político (enquanto rei) em segundo plano. 

Dessa maneira, o autor busca confirmar o ajuste das realizações políticas do rei 

aos ideais ético-morais da prudência e da economia doméstica467. 

O doutor João Correia Peixoto, professo da Ordem de Cristo e protonotário 

da vila de Alpalhão, também exalta o caráter de pai de Dom João IV em sua 

Oraçam funebre nas exequias reais da Magestade Del Rey Dom João o Quarto, 

impressa em 1657. O autor, parafraseando o filósofo Fílon de Alexandria468, diz:  

“ [...] como o bom Rey he pay, deve usar cõ seus vassallos de sinceridade, & 

singelesa, & tratandoos assim como pay, alcançará delles o amor, & reverencia de 

filhos [...] Quem mais sincero, mais fácil Principe, que nosso Rey, & Senhor que 

Deos tem?469”. 

No entanto, de acordo com o discurso do autor, muitos dos súditos, 

contrariados com os elevados tributos cobrados pelo falecido monarca, não 

                                                           
466 ARCANJOS, António dos. Sermão nas honras que fes a cidade de Tavira em o Reyno do 

Algarve na morte do Serenissimo Senhor Dom Joam o IV. Rey de Portugal. Prêgado pello P. M. 

Fr. Antonio dos Archanjos na Igreja de S. Maria da mesma cidade, em 24. de Novembro de 1656, 

Lisboa:  na officina de Antonio Craesbeeck, 1657, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 3. 
467 É importante mencionar aqui, que na tradição política portuguesa, até meados do século XVIII, 

estava presente a ideia da origem popular do poder Real. Tal ideia, originada no final do século 

XIII, defendia que o poder do monarca possuía uma natureza pactícia, na qual o povo aceitava o 

soberano, e a ele se submetia, por meio do pactum subjectiones. Mediante esse pacto, o poder Real 

era legitimado, ao passo que também lhe era imposto um objetivo, o bem-comum do reino, o que 

lhe impunha uma série de limitações teóricas. No caso português, essa concepção da origem 

popular do poder estava ligada à ideia de transmissão hereditária, isto é, encontrando o trono vago 

em virtude da impossibilidade de uma sucessão dinástica legítima, cabia aos súditos a eleição de 

um novo monarca que, após aclamado, dá início a uma nova dinastia, que se perdura por meio de 

nova sucessão hereditária. Este é o caso da dinastia de Bragança, iniciada por Dom João IV. É 

nesse sentido que Frei António dos Arcanjos afirma que “a falta do Rei já tem remédio”, pois seu 

filho, Dom Afonso VI, já havia sido aclamado. HESPANHA, António Manuel. História das 

Instituições. Épocas Medieval e Moderna, Coimbra: Almedina, 1982, p. 304-308.  
468 É interessante notar que Fílon de Alexandria era um filósofo judeu do século I, que buscou 

conciliar os conteúdos do Antigo Testamento com a tradição filosófica grega e acabou sendo um 

pensador de muito interesse para a teologia cristã. Durante o século XVII, os teólogos portugueses, 

principalmente os coimbrienses, manifestavam um grande domínio em relação aos clássicos 

gregos e latinos, assim como não se apresentavam muito hostis ao pensamento de certos autores 

judeus. RODRIGUES, Manuel Augusto. O ensino de São Tomás na Universidade de 

Coimbra. Didaskalia, Lisboa, v. 4, p.297-320, 1974, p. 307. 
469 PEIXOTO, João Correia, Oraçam funebre nas exequias reais da Magestade Del Rey Dom João 

o Quarto nosso senhor celebradas com muita grãdesa na insigne Collegiada de Ourem, Coimbra: 

por Thome Carvalho Impressor da Uniuersidade 1657, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 6. 
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consideravam adequada a denominação de pai conferida a Dom João IV. Em 

resposta aos insatisfeitos, João Correia se posiciona da seguinte maneira: 

 

[…] assi quem desatentamente considerasse a Nosso Rey, que 

Deos tem, por tributos a seus vassallos, & filinhos novamente 

havidos, diria ser crueza: mas alcançando, que se lhe tirava a 

decima onça de sangue, era pera lhe conservar as nove, como 

faz o medico: se parecia que os tragava, era pera lhes dar nova 

vida: era pera defendellos de tantos inimigos: diria que não só 

era pay, mas também mãy. Disei, fieis Portugueses, & quem 

sustentava as guerras de França? Quem vos conservava tam 

seguros? Havia muitos gastos secretos de vosso dinheiro, tudo 

pera resguardo vosso470. 

 

De acordo com João Correia, os vassalos portugueses encontravam-se 

desgostosos com o aspecto tributário da política implementada por Dom João IV, 

isto é, ainda que o rei, conforme afirma o autor, tratasse a todos com sinceridade 

e “singeleza”, e os acolhesse e recebesse “facilmente”, uma parte da população 

não considerava apropriado que se designasse o monarca por pai, devido à criação 

de novos impostos, relativos aos custos da Guerra de Restauração471. 

Dessa forma, a economia régia associava sua iurisdictio472, que dizia 

respeito às formas justas de exercício de poder político, à administratio473, ou seja, 
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natural dentro do corpo social). HESPANHA, António Manuel. História das Instituições. Épocas 

Medieval e Moderna, Coimbra: Almedina, 1982, p. 301-302.  
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problemas produtivos e financeiros dos reinos, isto é, quando o modelo político-social aristotélico, 

baseado no afeto entre os homens, vai sendo gradualmente substituído por uma visão utilitária do 

comércio (cálculo e previsão mercantil)  enquanto finalidade política em si. FRIGO, Daniela. 

Disciplina Rei Familiariae: A Economia como Modelo Administrativo de Ancien Régime, 

Penélope, n. 6, p. 47-62, p. 60. 
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a administração e conservação dos bens materiais e vitais para a manutenção da 

“coisa pública”, ou res publica. Entretanto, segundo o pensamento aristotélico-

tomista, essa função da economia régia encontrava-se subordinada ao bem-comum 

do reino, e não ao controle arbitrário do monarca474. 

Nesse sentido, embora a administração da Coroa pudesse ser associada à 

administração de uma casa, naquilo que diz respeito aos bens materiais necessários 

para sua conservação, a iurisdictio era uma forma de exercício do poder 

relacionada à justiça, e exercida no âmbito público (civil), isto é, em um espaço 

exterior ao doméstico. Portanto, a lógica jurisdicional não se aplicava dentro do 

ambiente familiar475. Assim sendo, o poder privado exercido dento da família pelo 

pater familias, visando a conservação dos bens particulares, não correspondia 

diretamente ao poder régio, que estava orientado para a administração da justiça e 

manutenção do bem-comum do reino476. Embora no nível simbólico, o rei tenha 

mantido sua representação enquanto pai do reino. 

Dessa maneira, segundo os princípios morais do século XVII, como aponta 

Hespanha, a criação de novos tributos, concebida como imposição particularista 

de um poderoso, possuía sempre um caráter “odioso”, e era necessário que fosse 

legitimada perante a população. Os tributos, antigos ou recentes, senhoriais ou 

régios, que não tivessem em vista o bem-comum, ou que sobrecarregassem mais 

                                                           
474 FRIGO, Daniela. Disciplina Rei Familiariae: A Economia como Modelo Administrativo de 

Ancien Régime, Penélope, n. 6, p. 47-62, p. 55. 
475Essa diferenciação entre o papel do rei enquanto pater e sua função como administrador da 

Coroa, também é apontada por Rubem Barboza, embora em uma perspectiva diferente. Como 

observa o autor, a autoridade do monarca em relação à promulgação de leis e à correção do direito 

positivo, para o respeito da intenção da lei e interesse do bem-comum, extrapolava as atribuições 

do monarca enquanto pai do reino, impossibilitando o seu enquadramento enquanto uma pessoa 

particular dentre os demais membros da república. Segundo essa perspectiva, a autoridade do 

poder real não poderia ser compreendida como um poder particular superior em meio a outras 

esferas de poder, mas como um poder orientado para a administração pública da sociedade. 

BARBOZA FILHO, R. Tradição e Artifício: Iberismo e Barroco na Formação Americana. 1. ed. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000, p. 306-307.  Embora na península ibérica seiscentista, o 

poder legislativo do rei não pudesse ir contra a lei natural, e o imperium, enquanto poder de 

comandar e constringir, de viés interventivo, deveria ser utilizado somente em casos excepcionais, 

e nunca para a realização de objetivos próprios, mas sim para responder às solicitações dos súditos, 

quando estes estivessem insatisfeitos com questões relacionadas à ordem jurídica. Nesse sentido, 

as atuações extrajudiciais do monarca encontravam-se limitadas pela lei natural, a qual prescrevia 

que as ações políticas e jurídicas não deveriam contrariar o bem-comum, enquanto objetivo 

fundamental da justiça. CARDIM, Pedro. Administração e governo: uma reflexão sobre o 

vocabulário do Antigo Regime. In: BICALHO, Maria F.; FERLINI, Vera Lúcia A. Modos de 

governar: ideias e práticas políticas no império português, séculos XVI a XIX. São Paulo: 

Alameda, 2007, p.56-57.    
476 Ibidem, p. 54-55. 
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os pobres do que os ricos, eram considerados ilegítimos, e podiam levar à 

excomunhão do proponente477. 

Tendo isso em vista, percebemos que o autor busca legitimar a criação de 

novos tributos por Dom João IV, utilizando-se da justificativa da situação de 

“Estado de Guerra”, na qual se encontrava Portugal durante o processo de 

Restauração. Nessa perspectiva, mesmo que os novos impostos aparentassem 

“tragar” os vassalos, na verdade tinham como função defendê-los dos vários 

inimigos externos, “dando-lhes” nova vida, ou seja, os impostos extraordinários 

tinham como finalidade a conservação e defesa do bem-comum da monarquia, 

sendo, portanto, legítimos. 

Outro ponto que chama a atenção na passagem citada anteriormente é a 

utilização de uma metáfora médica (recurso retórico bastante comum nos 

discursos memoriais) para legitimar, perante a população, os novos tributos 

implementados por Dom João IV. Tais metáforas estavam relacionadas à tomada 

de consciência médica, a partir da qual os autores faziam um paralelismo entre o 

corpo enfermo e o desarranjo dos poderes que concorriam dentro do corpo social, 

haja vista que o equilíbrio, tanto dos corpos naturais como dos corpos político-

sociais, era considerado o princípio unitário de saúde478. 

Sendo assim, em virtude da situação de “Estado de Guerra”, que ameaçava 

a harmonia do reino e, portanto, a saúde do corpo social, era justo que Dom João 

IV criasse novos impostos para sanar tal moléstia, agindo como um médico que 

trata um paciente, e que se “lhe tirava a décima onça de sangue, era pera lhe 

conservar as nove, como faz o médico”479. 

Retomando a representação do rei enquanto pater famílias, essa também 

está presente no Sermão das exequias que a Sancta See e cidade de Coimbra de 

comum cõcordia fizeraõ na morte do Catholico Rey D. Phelippe nosso senhor, 

                                                           
477 HESPANHA, XVII e XVIII. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito/UFRGS, 

v. 8, n.2, 2013, 86-88. 
478 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, 148 
479 Para Maravall, o uso recorrente de metáforas médicas nos discursos eram fruto da situação de 

crise econômica, pela qual passavam as monarquias ibéricas no século XVII, e também da tomada 

de consciência comparativa, por parte da população entre a oscilação dessas crises. Tal população, 

isto é, os homens já “modernos”, passaram a adotar um comportamento de intervenção e não 

apenas de passividade perante o curso dos eventos. Seria por esse motivo, segundo Maravall, que 

o emprego de metáforas médicas e cirúrgicas havia se tornado bastante comum na linguagem 

política e jurídica, assim como nos tratados que abordavam as causas e as curas das “doenças” do 

corpo social. MARAVALL, J. A. A cultura do Barroco. Análise de uma estrutura histórica. São 

Paulo: Edusp, 1997, p.67.  



161 
 

 

 

terceiro de nome, & segundo Rey de Portugal, proferido pelo frei António Feio480, 

e impresso em 1621. O autor, em resposta às queixas que os vassalos da Coroa 

portuguesa apresentavam contra o monarca espanhol, em virtude da falta de 

autoridade dos ministros responsáveis pela “execução da justiça”, escreve o 

seguinte: “Não sabe se não tarde o pay de hua pequena familia o que nella passa, 

o procedimento dos filhos, os vicios dos criados, & quereis que a hum Rey não 

cheguem tarde os defeitos que passam em tão vasto Imperio?481”. 

Em relação à passagem supracitada, percebe-se que António Feio, ao 

mesmo tempo que compara o monarca a um pater familias, também assemelha, 

retoricamente, os diversos estados do reino aos residentes de uma casa (filhos e 

criados). Nesse sentido, uma vez que em um ambiente restrito, como é o de uma 

pequena família, o procedimento dos filhos e vícios dos criados só são apercebidos 

tardiamente pelo pai, em um território tão vasto, como o da União Ibérica, os 

defeitos dos oficiais da Coroa e os desajustes que deles provinha não poderiam 

chegar prontamente ao conhecimento de Filipe III. Consequentemente, de acordo 

com a argumentação do autor, tanto um rei quanto um pai não poderiam responder 

diretamente pelas más ações daqueles que estavam sob sua tutela, em razão da 

demora em tomar conhecimento dessas482. 

Percebe-se que, assim como João Correia buscou justificar, em seu 

discurso, os tributos extraordinários implementados por Dom João IV, António 

Feio procurou isentar Filipe III das falhas e abusos cometidos pelos seus ministros 

em territórios mais afastados do centro administrativo. Para tal, ambos se valeram 

da representação do rei como pater familias, o que denota a importância que essa 

                                                           
480 António Feio foi um religioso dominicano e um dos “mais célebres pregadores de seu tempo. 

Foi pregador geral, prior do Convento de Azeitão, reitor do Colégio de Coimbra e examinador das 

Ordens Militares. MACHADO, Diogo Barbosa. Biblioteca lusitana: histórica, crítica e 

cronológica – na qual se compreende a notícia dos autores portugueses e das obras, que 

compuseram desde o tempo da promulgação da Lei da Graça até o tempo presente. Lisboa: Oficina 

de Antônio Isidoro da Fonseca (v.1), 1741-1759, p. 267. 
481 FEIO, António. Sermão das exequias que a Sancta See e cidade de Coimbra de comum cõcordia 

fizeraõ na morte do Catholico Rey D. Phelippe nosso senhor, terceiro de nome, & segundo Rey 

de Portugal, Lisboa: por Pedro Crasbeeck Impressor del Rey, 1621, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 16 (v)-18. 
482 No entanto, ainda que, segundo o discurso do autor, a falta de notícias isente o rei de 

responsabilidade em relação ao mau comportamento de seus oficiais, enquanto “pai da terra”, ele 

deve atuar da mesma maneira que um bom pai faz com seus filhos, tratando-os com amor, mas 

não hesitando em castigá-los sempre que o merecerem, ou seja, o rei não poderia deixar de punir 

os seus maus ministros. NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder 

real en Castilla (siglos XIII-XVI). Madrid: Eudema, 1988, p. 153.  
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ideia possuía enquanto recurso retórico para a criação da imagem ideal de um 

governante e de sua boa vida. 

A representação do governante enquanto pater familias não era 

exclusividade dos discursos memoriais lusitanos, tampouco dos monarcas. Em 

uma tradução483feita do italiano para o espanhol da descrição do mausoléu erigido 

na ocasião das exéquias de Dom Luis de Guzman Ponce de Leon, governador484 e 

capitão general do Estado de Milão, publicada em 1668, o autor italiano Giuseppe 

Aimino485 descreve o seguinte: 

 

Veiase em el frontispício del tumulo, sobre el dosel de la 

entrada, de la puerta maior, un campo bien compuesto en que 

estaba figurado um Leon de ordinaria estatura, y com el otros 

dos leoncillos pequeños; y este mote: se genuissememor: para 

significar, que como el Leon (segundice Pierio486) quando cria 

sus hijos, los castiga, azotandolos com la cola: ansi el que 

gobierna debe, mostrandose Padre, emendar com el castigo los 

errores de los delinquentes. O quizas quiso significar aquel 

emblema: que como ele contiene la propriedad de despiertar 

com el rugido a sus soñolientos hijuelos, ansi el buen Principe 

debe desvelar a sus subditos, animandolos a virtuosas acciones, 

pues de outra manera se obscurecerion em el ocio. Prerogativas 

que se reconocieron siempre em el Excel. Señor LuisPonce, 

pues com la proposicion de los prêmios animaba a los bien 

inclinados, para que se empleasen en heroicas acciones; y com 

los justos castigos ponia terror y freno a los mal echores, para 

que se emmendasen487. 

                                                           
483 Tradução do idioma italiano para o espanhol, feita por Ioseph de Villarroel. 
484 O ducado de Milão passou a fazer parte da monarquia espanhola em 1524, durante o governo 

do imperador Carlos V, e permaneceu sujeito aos soberanos espanhois até o início do século XVIII. 

O governador geral e capitão general era o representante do poder político e militar nesse território 

e era responsável pela distribuição dos ofícios, atuando como um alter-ego dos monarcas 

castelhanos. PÉREZ-BUSTAMANTE, Rogelio. El gobierno de los Estados de Italia bajo los 

Austrias: Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Milán, (1517-1700): La participación de la Nobleza 

Castellana. Cuadernos Dehistoria del Derecho, Madrid, n. 1, p.25-52, 1994, p. 24. 
485 Na obra, não é possível encontrar informações acerca do autor, Giuseppe Aimino. Entretanto, 

a capa dessa relação fúnebre traz as seguintes informações a respeito do homenageado, Don 

Guzman Ponce de Leon: capitão da guarda espanhola de Sua Majestade, do Conselho de Guerra e 

de Estado, governador e capitão general do Estado de Milão. AIMINO, Giuseppe El mausoleo 

machina erigida em las solemnes exéquias del Señor Don Luis de Guzman Ponce de Leon, 

Gouernador, e capitan general del Estato de Milan. En regia capilla, y colegial iglesia de Santa 

Maria de la Escala, por lapiedad de DoñaMencia de Guzman Pimentel suconsorte; traducido al 

idioma españoldel italiano, por el. Dotor Ioseph de Villarroel, Milan: por el Gariboldo, 1668, 

Biblioteca Nacional de Portugal, capa. 
486 Parece-nos se tratar de Pierio Valeriano Bolzani, humanista italiano do século XVI, cuja 

principal obra, um dicionário de símbolos chamado “Hieroglyphicasive de sacris Aegyptiorum 

litteris commentarii “, foi bastante popular durante a Renascença e reimpresso por diversas vezes 

durante o século XVII. 
487 AIMINO, Giuseppe El mausoleo machina erigida em las solemnes exéquias del Señor Don 

Luis de Guzman Ponce de Leon, Gouernador, e capitan general del Estato de Milan. En regia 

capilla, y colegial iglesia de Santa Maria de la Escala, por lapiedad de DoñaMencia de Guzman 
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A primeira interpretação que o autor faz acerca da figura estampada no 

dossel é a de que os leões e seus filhotes, representados nela, simbolizam o pai 

que castiga os maus procedimentos dos filhos, da mesma maneira que os 

governantes deviam punir os delitos de seus súditos. Tal concepção remonta ao 

que o historiador Nieto Soria chama de “imagem funcional do bom governante 

enquanto justiceiro488”, recorrente em várias regiões da Europa durante o período 

baixo-medieval489. 

Essa imagem medieval de “rei justiceiro”, como ideal de realeza presente 

nos espelhos de príncipes espanhóis da Baixa Idade Média, foi de especial 

importância na administração da justiça real, pois representava a forma humana 

da justiça divina, na qual o bom súdito devia ser premiado, e o mal, castigado490. 

De acordo com o pensamento de São Tomás de Aquino acerca da justiça, 

que tem por base o pensamento aristotélico e o Direito Romano, a justiça se dividia 

em geral (ou legal) e particular. A justiça geral era aquela que se referia ao bem-

comum, e o tinha por objeto próprio. Nesse sentido, a justiça geral dizia respeito 

principalmente ao governante, pois sua ação principal era promulgar leis gerais 

que conduzissem a todos da comunidade ao bem-comum491. A justiça particular, 

por sua vez, como diz o nome, estava voltada à resolução de casos particulares, 

fosse na relação de uma pessoa à outra, fosse na relação entre a comunidade e cada 

um de seus membros492. 

No que se refere à justiça particular, esta se dividia em comutativa e 

distributiva. Quando o exercício da justiça dizia respeito à relação de uma pessoa 

                                                           

Pimentel suconsorte; traducido al idioma españoldel italiano, por el. Dotor Ioseph de Villarroel, 

Milan: por el Gariboldo, 1668, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 96. 
488 Ao nos referirmos ao rei enquanto justiceiro, estamos nos reportando, especificamente, à esfera 

criminal da administração da justiça. O padre Rafael Bluteau, em seu Dicionário da Língua 

portuguesa, define o termo justiceiro, como aquele “que executa as leis, principalmente criminais”.  

Na definição de justiceiro, o autor também se refere ao rei Dom Pedro I de Portugal, cognominado 

“o Justiceiro”. SILVA, Antonio de Moraes; BLUTEAU, D. Rafael. Diccionario da Lingua 

Portuguesa composto pelo padre D. Rafael Bluteau: reformado, e accrescentado por Antonio de 

Moraes Silva natural do Rio de Janeiro. Lisboa, Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789. Tomo 

Primeiro A – J, p. 748. 
489 NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-

XVI). Madrid: Eudema, 1988, 152-153. 
490 RINCÓN, David Nogales, Los espejos de príncipes em Castilla (siglos XIII-XV): Un modelo 

literário de la realeza bajomedievales. Boletín de la sociedade Española de Estudios Medievales, 

España, v.16, p.9-40, 2006, p. 27. 
491 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: <http://hjg.com.ar/sumat/>. 

Acesso em: 26 nov. 2016, segunda seção da segunda parte, questão 58. 
492 Ibidem, segunda seção da segunda parte, questão 61. 
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privada à outra, chamava-se justiça comutativa, que consistia nas trocas mútuas 

entre duas pessoas. Quando tangia à relação entre a comunidade e cada uma das 

pessoas que a compunha, a justiça era denominada distributiva, pois era aquela 

responsável pela distribuição dos recursos comunitários aos cidadãos de maneira 

proporcional493. Como parte adjunta da justiça comutativa, existia a justiça 

vindicativa, que dizia respeito à punição de crimes494. 

Retomando a análise da imagem gravada no dossel do túmulo de Luis de 

Guzman Ponce de Leon, aventada por Giuseppe Aimino, este propõe uma segunda 

interpretação além daquela que simboliza o pai que castiga seus filhos. Para o 

autor, a figura do leão e seus filhotes também se referia ao encorajamento à 

emulação, provocado pelo exemplo dos feitos virtuosos que haviam sido 

realizados pelo governador. Dessa forma, enquanto homem notável e modelo de 

bom governante, Luis de Guzman deveria representar adequadamente seu status 

político-social perante seus pares, fazendo jus a sua fama pública, e incentivando-

os a emular suas empresas, ou “virtuosas ações”. 

Quanto à função do governante de castigar exemplarmente os 

delinquentes, esta dizia respeito a uma das atitudes relativas à imagem justiceira 

daqueles que governavam: a de provocar o medo por meio do rigor de sua ação 

justiceira em punir aqueles que mereciam, para que, dessa maneira, se garantisse 

a paz do corpo político-social. No entanto, segundo os tratadistas políticos da 

época, e os discursos memoriais analisados, era mais aconselhável ao governante 

a alternância equilibrada entre o rigor e a clemência na aplicação das penas, sendo 

conveniente para a harmonia social inspirar mais amor do que temor495 na 

                                                           
493 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: <http://hjg.com.ar/sumat/>. 

Acesso em: 26 nov. 2016, segunda seção da segunda parte, questão 61. 
494 Ibidem, segunda seção da segunda parte, questão 85, artigo 2. 
495 Contrário a essa ideia de que era preferível que o governante fosse mais amado do que temido, 

estava o pensamento de Maquiavel, o qual defendia que o príncipe devia manifestar seu poder 

soberano por meio de ações assertivas e impactantes frente aos seus súditos, que lhes inspirasse o 

temor à figura do soberano. Maquiavel também afirmava que a severidade na aplicação de penas 

era mais proveitosa ao príncipe do que a piedade, pois esta demonstraria fragilidade por parte do 

monarca, enfraquecendo a confiança e respeito dos súditos em relação ao seu governo. Essa 

postura temível do governante defendida por Maquiavel era contrária à moral cristã, que preferia 

a piedade e a misericórdia em vez da aplicação rigorosa das penas e das ações violentas. Portanto, 

em virtude disso e outras considerações contrárias à Razão de estado Católica, os escritos do 

pensador florentino eram proibidos no Antigo Regime português. MONTEIRO, Rodrigo Bentes; 

DANTAS, Vinícius, Maquiavelismos e governos na América portuguesa: dois estudos de ideias e 

práticas políticas. Tempo, v. 20, n. 36, p. 1-26, 2014, p. 22-24. 
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população496. A decisão entre a severidade e a moderação na aplicação das penas, 

também fazia parte da arte da prudência, ou seja, o governante deveria julgar de 

acordo com cada situação em particular. 

Como expressão do ideal de alternância equilibrada entre a severidade e a 

compaixão do rei na aplicação da justiça vindicativa, o poeta espanhol Paravicino 

y Arteaga497, em seu Panegyrico funeral a la gloriosa memoria del Señor Rey D. 

Filipe Tercero, el Piadoso, impresso em 1625, argumenta o seguinte: 

 

Es bien verdade empero, que la justicia es parte del govierno 

forçosa; mas ha de ser templada. Que si todo se perdona [...] el 

rostro de la magestad llega hasta desprecio: y si todo se castiga, 

las entrañas Reales se manchan de crueltad […]. Toca al 

Principe encargar que se haga justicia: mas instar à su rigor, no. 

Cuydado Suelen tener las inclinaciones de algunos Ministros de 

esso: y es bien que sepan los pueblos, que la ley es quien los 

castiga, y su Principe quien los premia. Querer ser solamente 

temido, es tirana voz; ser amado solamente, es demayada498. 

 

Segundo a compreensão do poeta, a justiça era indispensável para o 

governo da res publica, no entanto, sua aplicação deveria ser moderada, não era 

conveniente ser muito rigoroso, nem muito brando, pois ser severo no castigar era 

interpretado pelo povo como crueldade e tirania, e ser demasiadamente suave 

poderia gerar a insubordinação ao governante e menoscabo pela justiça. Dessa 

maneira, o rei necessitava equilibrar o castigo e o perdão por meio da prudência, 

inclusive observando e corrigindo as inclinações intransigentes ou tirânicas dos 

seus ministros. 

Ao defender a importância de que o povo soubesse que era a lei que 

castigava enquanto o rei era quem premiava, além de compreender a lei e o rei 

enquanto instâncias separadas, evidenciando que a lei do reino não dependia 

exclusivamente da vontade do monarca, Paravicino y Arteaga também oferece um 

exemplo de dissimulação honesta, proposta por Gracián, à qual já nos referimos 

                                                           
496 NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-

XVI). Madrid: Eudema, 1988, p. 152-154. 
497 O poeta Paravicino y Arteaga ficou conhecido pelos retratos seus pintados por El Greco. 

Paravicino foi um personagem de primeira importância durante a época em que viveu. Foi 

predicador real dos reis espanhóis Filipe III (segundo de Portugal) e Filipe IV (terceiro de 

Portugal). CERDAN, Francis, Elementos para la biografía de Fray Hortensio Félix Paravicino y 

Arteaga, Criticón, n.4, p. 37-74, Tolouse 1978, p. 37-74. 
498 PARAVICINO y ARTEAGA. Panegyrico funeral a la gloriosa memoria del Señor Rey D. 

Filipe Tercero, el Piadoso, Madrid: por D. Teresa Iunti, 1625, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 

29-30. 
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anteriormente. Para o pensador espanhol, o governante deveria dissimular os 

procedimentos políticos que fossem desagradáveis aos cidadãos, demonstrando 

que tais decisões não provinham dele, mas de outra jurisdição499.  

Todavia, a licitude da dissimulação do rei provinha da inconstância do 

entendimento do vulgo, que não possuía a capacidade de compreender todo o 

ordenamento das ações régias ao bem-comum, tomando, muitas vezes, uma boa 

obra por má. Sob essas circunstâncias particulares, a dissimulação não constituía 

uma mentira, mas cautela ou prudência para evitar o equívoco da opinião 

comum500. 

Paravicino y Arteaga sustenta uma posição desfavorável em relação à 

opinião popular. Para o autor, “es tan irregular el freno del vulgo, como no capaz 

de toda libertad, ni tolerador de toda servidumbre, que importando mas en todas 

las cosas la verdad que la opinion, puede siempre la opinion com el mas que la 

verdad”501. 

Essa valoração negativa da opinião popular em relação ao governo político 

também é evidenciada por António Feio no seu Sermão das exequias que a Sancta 

See e cidade de Coimbra de comum cõcordia fizeraõ na morte do Catholico Rey 

D. Phelippe (1621): 

 

Quem quiser desconhecer hua verdade, entreguea ao povo, 

porque este, a poder de crescenças, a faz desaparecer: em 

particular as do governo padecem disto muyto. A nobreza 

credito merece, cabedal tem para avaliar verdades, &lhes dar 

seus quilates; porem se he apaixonada, & pretendente, fica mais 

cega com estas duas cataratas, & a paixão, se se forja na 

pretensão; faz parecer que tudo anda as avessas, & só ella 

pretende às direitas502. 

 

Mesmo a nobreza, que segundo o autor, possuía a discrição adequada para 

julgar as ações políticas, quando influenciada por interesses e pretensões pessoais, 

                                                           
499 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 259. 
500 MISSIO, E. A dissimulação como virtude entre os jesuítas da contra-reforma. Memorandum, 

Belo Horizonte, v. 9, p. 121-131, 2005, 124. 
501 PARAVICINO y ARTEAGA. Panegyrico funeral a la gloriosa memoria del Señor Rey D. 

Filipe Tercero, el Piadoso, Madrid: por D. Teresa Iunti, 1625, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 

33. 
502 FEIO, António. Sermão das exequias que a Sancta See e cidade de Coimbra de comum cõcordia 

fizeraõ na morte do Catholico Rey D. Phelippe nosso senhor, terceiro de nome, & segundo Rey 

de Portugal, Lisboa: por Pedro Crasbeeck Impressor del Rey, 1621, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 44 (v). 
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tendia a avaliar erroneamente o governo do monarca. Dessa forma, era necessário 

que o “obrar dos Reis” fosse “ordinariamente secreto, & mysterioso”, pois quando 

submetido ao inconstante razoamento popular, os “justos meios” e “bem-

intencionados” fins dos procedimentos régios poderiam ser frustrados503. 

Para exemplificar o que foi dito até então neste capítulo, selecionamos um 

soneto de António Gomes de Oliveira504, em homenagem à majestade, Estado 

Político e Militar do Rei Dom João IV. Os versos do poeta, impressos em uma 

coletânea em 1641, dizem o seguinte: 

 

Policia economica (da melhor casa real) 

A Real casa não se circunscreve 

Nos criados somente famulares, 

Todos lhe devem ser familiares 

Quantos comprende o imperio, ou largo 

(ou breve. 

Se tributos, & culto se lhe deve; 

Deve o Senhor tambem com singulares 

Premios ou já civis, ou militares 

Honrar merecimentos, como deve. 

Sempre o merito mais, menos a graça 

O persuada; & sempre o persuada 

A justiça, a clemencia, & nunca a ira. 

Temido, amado só assim se faça: 

Reynarà, como Deos; que a Deos agrada 

Aquelle que sempre a imitallo aspira505. 

 

  

Em consonância com o que temos apontado em relação à organização 

doméstica enquanto modelo político, o autor afirma que a policia506econômica não 

                                                           
503 FEIO, António. Sermão das exequias que a Sancta See e cidade de Coimbra de comum cõcordia 

fizeraõ na morte do Catholico Rey D. Phelippe nosso senhor, terceiro de nome, & segundo Rey 

de Portugal, Lisboa: por Pedro Crasbeeck Impressor del Rey, 1621, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 44 (v). 
504 Antônio Gomes de Oliveira nasceu em Torres Novas. Seguiu a vida militar, e participou de 

duas importantes batalhas da Restauração: a de Montijo, e a das linhas de Elvas em 1654. Nada se 

sabe quanto ao lugar e data de sua morte. SILVA, Innocencio Francisco da. Diccionario 

bibliográfico portuguez. Lisboa: Imprensa Nacional, 1859-1923. 23v, Tomo I, p.149. 
505 OLIVEIRA, António Gomes de. Sonetos heroicos concernentes à Magestade. E estado 

politico, e militar do sempre augusto Rey Dom Joam IV. N. S. E o principio do Poema Heroico. 

Dom Joam Primeyro De boa Memoria, Lisboa:  por Antonio Alvarez, 1641. Biblioteca Nacional 

de Portugal, p 5 (v). 
506 Rafael Bluteau, em seu Dicionário da Língua portuguesa, define o termo policia, como o 

governo e a administração interna da república, principalmente no que diz respeito à comodidade, 

como a limpeza, o provimento de víveres e vestuário, e a segurança dos cidadãos. SILVA, Antonio 

de Moraes; BLUTEAU, D. Rafael. Diccionario da Lingua Portuguesa composto pelo padre D. 

Rafael Bluteau: reformado, e accrescentado por Antonio de Moraes Silva natural do Rio de 

Janeiro. Lisboa, Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789. Tomo Segundo L – Z, p. 213. Nesse 

sentido, pode-se dizer que a policia era o correlato político da economia doméstica. 
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se resumia somente à casa real e aos seus criados, ou “famulares”, todos os súditos 

de um império, “pequeno ou largo”, deviam ser considerados “familiares” de uma 

grande “Casa Real”. Ou seja, António Gomes compreendia o espaço político-

social do reino como sendo análogo ao doméstico. Dessa forma, assim como o 

pater familias deveria retribuir devidamente os serviços prestados pelos criados 

que compunham o seu agregado familiar, para assim garantir a harmonia do 

ambiente doméstico, o rei, enquanto “pai do reino”, a quem se devia prestar 

tributos e culto, deveria retribuir os “merecimentos” dos seus súditos 

adequadamente, com “prêmios” civis e militares507, tendo em vista a boa ordem 

do Império. 

A retribuição de serviços, tanto em relação ao governo do ambiente 

familiar pelo pai, quanto em relação ao governo do corpo político-social pelo rei, 

deveria guardar o ideal de justiça, ou seja, deveria atribuir a cada um o que lhe era 

devido. Nesse sentido, o autor afirma que o monarca, ao recompensar com bens e 

vantagens a prestação de serviços (mercê régia), deveria sempre observar o 

merecimento antes da graça. 

A graça constituía um atributo, por meio do qual os reis poderiam, 

mediante uma disposição de liberalidade, conceder mercês “gratuitamente”, isto 

é, levando em consideração não o mérito do favorecido, mas outros critérios de 

caráter particular ou pessoal como, por exemplo, a amizade e os laços de sangue. 

Tendo em vista que nas monarquias ibéricas do Antigo Regime, o modelo de 

ordenação político-social possuía um caráter natural, no qual as mudanças e 

novidades eram vistas como sintomas de desequilíbrio no corpo social, os atos de 

graça eram considerados excepcionais, e também deveriam ser empregados 

                                                           

Diferentemente da palavra policia, os termos politica e politico poderiam assumir um sentido 

negativo quando associados à Razão de Estado proposta por Maquiavel e Bodim, considerada 

tirânica, como explica o jurista espanhol Pedro Homem Barbosa: “Politica pues llamamos (con los 

demas appellidos semejantes) a la Razon de Estado tyranica, a respeto de ser esta la q aquellos 

sectarios, llamados Politicos, hã enseñado, y enseñã”. HOMEM, Pedro Barbosa. Discursos de la 

juridica, y verdadeira razon de estado: formados sobre la vida, y acciones del Rey Don Juan el II 

contra Machavelo, y Bodino, y los demas politicos de nuestros tiempos, sus sequazes: primeira 

parte: dirigida a Rey Felipe III de Españas, Coimbra:  en la imprenta de Nicolao Carvallo, 

impressor del Rey, 1627, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 3. 
507 Percebe-se que o poeta, ao referir-se aos prêmios dos méritos, está fazendo menção dos ofícios 

civis ou militares que possibilitam a inserção na nobreza. Ao escrever “ou já civis, ou militares”, 

o autor evidencia a mudança que estava ocorrendo no século XVII em Portugal no estatuto da 

nobreza, a partir do qual, não apenas os ofícios militares eram capazes de nobilitar, mas já uma 

série de ofícios “civis”, como os palatinos e os de “letras”. HESPANHA, António Manuel. 

História das Instituições. Épocas Medieval e Moderna, Coimbra: Almedina, 1982, p. 309-310. 
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excepcionalmente508. Nesse sentido, o poeta solicita ao rei que ele “honre os 

merecimentos como deve”, ou seja, atribuindo a cada um os prêmios devidos, 

utilizando o mérito dos serviços prestados como critério. 

O autor também aconselha ao rei que lhe persuada a justiça e a clemência, 

nunca a ira. Segundo Nieto Soria, tal medo do castigo régio se fundamentava na 

profunda consideração, por parte da população, da ilimitada intensidade e 

imprevisibilidade que poderia adquirir a ira do monarca. Contudo, como já foi 

dito, a maioria dos autores do período recomendavam aos reis que reprimissem 

sua ira, e dessem preferência à clemência em relação aos seus súditos509.  

A clemência era considerada como qualidade essencial do rei enquanto 

pater familias dos seus súditos, e contribuía para a legitimação do seu poder, como 

podemos perceber no Epítome da vida de Dom Sebastião (1691), de Baena Parada, 

o qual afirma que o rei não havia condenado nenhuma pessoa à morte, entretanto, 

“no porque faltasse en èl la justicia, de quien son hijos el premio y castigo, sino 

que suele ser felicidad, ò efecto de los goviernos paternales; y el suyo lo fuè con 

sus vassallos”510. 

Não obstante a importância da clemência para o governo da república, esta 

nunca devia atingir a licenciosidade, deixando-se de punir os criminosos511. 

Ademais, ao perseguir e castigar os principais inimigos de Deus, isto é, os hereges 

e infiéis, o monarca deveria seguir o exemplo do Deus justiceiro 

veterotestamentário, e recorrer a sua ira512contra os opositores da fé Católica, 

                                                           
508 HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 

Niterói, v.11, n.21, p. 121-143, 2006, p. 138-142. 
509 NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-

XVI). Madrid: Eudema, 1988, p. 153. 
510 BAENA PARADA, Juan de. Epitome da vida, e feitos d'el Rei D. Sebastião de Portugal, 

Madrid: en la Emprenta de Francisco Barries, 1691, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 13. 
511 HESPANHA, António Manuel, Da “Iustitia” à “Disciplina”: textos, poder e política penal no 

Antigo Regime. In: HESPANHA, António Manuel (Org.). Justiça e Litigiosidade: História e 

Prospectiva. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, p. 522. 
512 Para São Tomás de Aquino, apesar da ira ser considerada uma paixão, isto é, um apetite 

imoderado, e que, portanto, não faz parte do entendimento divino, esta poderia ser atribuída 

metaforicamente a Deus, isso porque a atribuição da ira e outras paixões humanas a Deus, faz-se 

em virtude da semelhança com seu efeito. Dessa maneira, como o efeito da ira é castigar, tal ação 

é chamada, metaforicamente, de ira. Nessa concepção, a ira divina corresponde à justiça 

vindicativa de Deus. AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: 

<http://hjg.com.ar/sumat/>. Acesso em: 26 nov. 2016, segunda seção da segunda parte, questão 3, 

artigo 2, questão 19, artigo 11, questão 23, artigo 6. Cremos também ser nesse sentido que a ira do 

rei corresponde à ira divina, e não a uma paixão descomedida. 
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materializando, dessa maneira, a correspondência entre a justiça real e a justiça 

divina513. 

Nessa perspectiva, a ira régia deveria estar voltada aos inimigos do reino, 

enquanto o amor régio assegurava a paz entre os vassalos. Entretanto, o amor 

verdadeiro dos súditos para com monarca exigia uma relação que tinha como 

modelo o amor a Deus, isto é, suscitava a veneração, que possuía também um 

aspecto de temor. Dessa forma, o amor não se desvencilhava do temor de se 

ofender ao soberano, a quem se amava514. 

Podemos perceber que, embora essa representação do rei justiceiro, que 

castiga o mau comportamento dos súditos severamente, e cuja a imprevisibilidade 

dos efeitos de sua ira era temida e respeitada por todos, tenha sua origem no 

período baixo-medieval, pode-se perceber, pela recomendação e desejo do poeta 

António Gomes de que o rei não fosse movido pela ira, que essa ideia esteve 

presente em Portugal ainda no século XVII515. 

Ainda acerca desse assunto, António Gomes, assim como fez o italiano 

Giuseppe Aimino ao interpretar a estampa do dossel que se encontrava no 

mausoléu de Luis de Guzman Ponce de Leon, evoca a ideia de que era dever do 

governante, enquanto pater famílias do seu povo, fazer-se “temido e amado”. No 

entanto, para o poeta, ao estar se referindo a um rei, as duas faces daquele que 

governa não estava ligada somente à sua representação enquanto pai, mas também 

enquanto vigário de Deus na Terra516, isto é, enquanto imagem e imitação (embora 

imperfeita) da Divindade517. 

                                                           
513 NIETO SORlA, J. M. Imágenes religiosas del rey y poder real en la Castilla del siglo XIII: 

en la España medieval. Tomo V, Madrid: Editorial de la Universidad Complutense, 1986. p. 721. 
514 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 348. 
515 O rei castelhano Pedro I foi retratado como tirano pelo cronista português Fernão Lopes, devido 

ao temor que sua ira incontrolável inspirava em seus súditos. O autor afirma que os laços de 

fidelidade entre o rei e a população eram mantidos somente pelo medo que seus vassalos possuíam 

de suas punições cruéis e injustas. GUIMARÃES, Marcella L. Estudo das representações de 

monarca nas crônicas de Fernão Lopes (séculos XIV e XV): O espelho do rei: “- Decifra-me e te 

devoro”. 2004. 275 f. Tese (Doutorado) - Curso de História, Setor de Ciências Humanas, Letras e 

Artes, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004, p. 90-91. 
516 NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-

XVI). Madrid: Eudema, 1988, 55-57. 
517 Entretanto, como aponta Maravall, a obrigação dos monarcas de imitar a Deus no governo do 

reino, não significava que este, à imagem de Deus, pudesse criar uma ordem a partir de sua 

vontade, mas ao contrário, deveria seguir a ordem criada pela Divindade. MARAVALL, J. 

A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de estudios 

constitucionales, 1997, p. 124. 
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Na qualidade de vigário Divino, o monarca estava condicionado a uma 

imitattio Dei, isto é, assim como Deus, enquanto Pai e Juiz, castiga os pecadores 

e premia os bons, os reis temporais deviam punir os malfeitores e recompensar 

adequadamente aqueles que prestavam bons serviços ao reino518. Portanto, o 

exercício da justiça, tanto a geral, quanto a particular, era a prerrogativa por 

excelência dos governantes, sobretudo do monarca, enquanto representante de 

Deus519. 

Concluindo com a análise desse poema; a questão da representação do 

monarca e dos governantes enquanto pater familias e do paralelo de sua atuação 

política com a economia doméstica, faz-se necessário discorrer mais 

detalhadamente acerca do principal atributo ou virtude daquele que governa, isto 

é, a prudência. 

 

A prudência dos governantes 

 

O conceito de prudência encontrava-se intrinsecamente vinculado ao 

conceito de justiça, com efeito, a prudência, enquanto virtude prática, estava 

orientada para o exercício da justiça520. Assim sendo, antes de abordarmos 

efetivamente a questão da prudência dos homens notáveis nos discursos 

memoriais, é necessário retomar o significado que o conceito de justiça assumia 

nas sociedades ibéricas do século XVII. Primeiramente, gostaríamos de expor uma 

definição de justiça retirada do livro de Rafael de Lemos de Affonseca521, 

                                                           
518 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 57. 
519 O espanhol Bartolomé de Molina, em seu tratado sobre as virtudes de Don Juan Garcia Alvarez, 

quinto conde de Oropesa e Deleytosa, ao discursar acerca da justiça dos reis, evidencia esta mesma 

lógica. De acordo com o autor, “La justicia es una virtudtanpropria de Dios, no solo enquanto Dios 

(à nuestro modo de entender) sino enquãto Señor Universal, Juez, y Superior de todo lo criado [...] 

y como el que es Principe, y cabeça entre los hombres, representa a Dios, y està em su lugar, deve 

tener a esta virtud por la mas essencial, y a las demas em cõparaciõ della, como acessorias [...]’. 

MOLINA, Bartolomé de. Breve tratado de las virtudes de don Iuan Garcia Alvarez de Toledo, 

Monroy, y Ayala, quinto Conde de Oropesa y Deleytosa, Madrid:  por la viuda de Cosme Delgado, 

1621, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 16-16 (v). 
520 FRIGO, Daniela. Disciplina Rei Familiariae: A Economia como Modelo Administrativo de 

Ancien Régime, Penélope, n. 6, p. 47-62, p. 47-52. 
521 Rafael de Lemos de Affonseca nasceu em Lisboa, em 1634. Foi Cavaleiro da Ordem de Cristo, 

formou-se bacharel em direito civil na Universidade de Coimbra. Foi também advogado da Casa 

da Suplicação. Após a morte de sua esposa, ordenou-se presbítero. Raphael de Lemos escreveu 

sua principal obra, intitulada Breve resumo do Direito Civil, quando estava com vinte e dois anos 

de idade. SILVA, Innocencio Francisco da. Diccionario bibliográfico portuguez. Lisboa: Imprensa 

Nacional, 1859-1923. 23v.Tomo VII, p. 49-50. 
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intitulado Commento Portugues dos Quatro Livros da Instituta do Emperador 

Justiniano, ou breve resumo do Direito Civil, publicado em 1656, e que 

consideramos ser a que melhor se adequa aos textos dos discursos memoriais 

analisados. O autor, baseando-se no digesto Justiniano, afirma que a justiça “he 

hua perpetua, & constante vontade de dar o seu a seu dono”, e que “constitue hua 

devida proporção nas acções, cõ q os homẽs se comunicão entre si, & as dispõe 

de sorte q igualmẽte se de a cada qual o que lhe for devido”. Isto é, o exercício da 

justiça consistia em manter a “devida proporção” nos procedimentos por meio dos 

quais os homens se relacionavam, repartindo, com prudência, a cada um o que lhe 

era devido522. 

Vale relembrar que, segundo o pensamento aristotélico-tomista, a vontade 

não significava o arbítrio autônomo sobre as próprias ações, como na acepção 

contemporânea, mas estava condicionada à razão natural, inerente a todos os 

homens. Dessa maneira, a virtude consistia em reconhecer em si mesmo essa razão 

natural, que tendia ao equilíbrio e, por esse meio, corrigir os instintos viciosos que 

se opunham a ela523.   

Assim, de acordo com São Tomás de Aquino, o fim verdadeiro e natural 

da vontade humana era o bem-comum, que incluía todos os fins e perfeições de 

todas as potências da alma, assim como os bens e conveniências particulares de 

cada um. Portanto, a vontade, ordenada pela razão, deveria sempre pretender o 

bem-comum, mesmo quando estivesse direcionada a uma finalidade particular. 

Para ilustrar sua proposição, o filósofo oferece o exemplo de um general de 

exército, que ao dirigir uma ordem a um soldado específico, pretende a ordem de 

todo o batalhão524. 

Nesse sentido, quando o autor afirma que a justiça é uma “vontade de dar 

o seu a seu dono”, ele denota que a justiça é uma tendência natural do ser humano, 

assim como viver em sociedade. De fato, o autor afirma, na dedicatória à Rainha 

Luísa de Gusmão, que “da justiça se segue a segurança, como mestra da vida, 

origem da paz, extirpadora dos vícios, cifra das virtudes, sem a qual não há 

                                                           
522 FONSECA, Rafael de Lemos. Commento portugues dos quatro livros da Instituta do 

Emperador Justiniano, ou breve resumo do Direito Civil, Lisboa: Manoel da Sylva, 1653, p. 20. 
523 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, p. 99-153. 
524 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: <http://hjg.com.ar/sumat/>. 

Acesso em: 26 nov. 2016, primeira seção da segunda parte, questão 9, artigo 1. 
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governo, pois he alma da Republica perfeita, filha da verdade, exaltação dos 

Reynos [...]525”. Isto é, segundo Rafael de Lemos, sem justiça não há governo526, 

pois é a justiça que assegura a paz da República527.O autor também afirma que a 

justiça é a devida proporção nas interações entre os homens, que as orienta para 

que se dê a cada um “igualmente” o que lhe é “devido”.  

Podemos observar que Rafael de Lemos reproduz a perspectiva 

aristotélico-tomista do justo-meio, segundo a qual a saúde do corpo, ou a salvação 

da alma, dependia do exercício da prudência, que se baseava na escolha do justo-

meio. Valendo-se dessa mesma lógica, Cristóbal Pérez de Herrera afirma, em seu 

Elogio a las esclarecidas virtudes del Rey N. S. Don Filipe II, publicada em 1604, 

que “Los buenos guardarão en todas sus acciones medio y moderacion, y em el se 

halla qualquiera virtud […]”528. E António da Silva e Sousa, em sua Instrucçam 

politica de legados, define a prudência como “actitude ratiocinal cuja principal 

funcçam he abraçar aquelle meyo por onde se consegue o honesto, pezadas, e 

medidas primeiro as circumstancias por nã errar o melhor”. 

Nessa perspectiva, a virtude era o justo-meio entre a carência e o excesso, 

e a prudência era a prática, ou o saber prático, por meio da qual seria possível 

                                                           
525 FONSECA, Rafael de Lemos. Commento portugues dos quatro livros da Instituta do 

Emperador Justiniano, ou breve resumo do Direito Civil, Lisboa: Manoel da Sylva 1653, prólogo. 
526 O Poeta António Gomes de Oliveira em seu panegírico ao Rei Dom João III de Portugal, 

também se refere à justiça como uma vontade, utilizando quase as mesmas palavras que Fonseca, 

como se pode observar nos seguintes versos: “He a JUSTIÇA, hua só Vontade, / Na constancia do 

bem perpetuada. / Dá a cad'hum o seu, como he direyto, / O animo não olha, como o feyto”. Além 

da grafia da palavra JUSTIÇA toda em letras capitais, o que demonstra a cabal importância que o 

autor confere à justiça, nota-se que o autor reitera aquilo que havia dito em sua outra obra, citada 

previamente (ver nota 39). No poema anterior, o autor afirma que a justiça deve observar os méritos 

antes da graça, e neste, volta a dizê-lo em outras palavras, isto é, que a justiça deve olhar o feito, 

e não o animo (inclinação, paixão, estado de espírito). Isto posto, no sentido em que coloca o autor, 

a dispensa da graça seria uma inclinação que o rei teria para com o agraciado, enquanto premiar o 

feito (bom serviço), seria adotar os ditames da razão natural. OLIVEIRA, António Gomes de. 

Panegyrico ao sempre augusto Rey Dom Joam IIII. Lusitanico, Indico, Brasilico, e Africano 

acclamado, e jurado Rey na cidade de Lisboa, em 15. de Dezembro de 1640. Lisboa: por Antonio 

Alvarez. Impressor del Rey N. Senhor, 1641. Biblioteca Nacional de Portugal, p. 12, estrofe 59. 
527Cristóbal Pérez de Herrera, médico militar e poeta, utiliza-se de uma estrutura retórica 

semelhante para exaltar a virtude da justiça enquanto paz do reino, no entanto, o autor vai mais 

além, conferindo à justiça propriedades de força natural, capaz até mesmo de abrandar os ares, 

acalmar o mar e fertilizar a terra, assim como podemos observar no trecho que segue: “La Justicia 

del Rey, es paz de sus Reynos, escudo de la Patria, inmunidade del pueblo, fortaleza de las gentes, 

medicina de los males, regozijo de los hombres, templãça del ayre, serenidade del mar, fertilidad 

de la tierra, consuelo de los pobres, herencia de los hijos, esperança y prendas para el mismo 

Principe de la futura bienaventurança”. HERRERA, Cristóbal. Elogio a las esclarecidas virtudes 

de la C. R. M. del Rey N. S. Don Filipe II que esta en el cielo. Carta oratoria al Rey de las Españas 

y Nueuo Mundo Filipe III, por el D. Christoval Perez de Herrera, Valladolid: por Luis Sanchez, 

1604, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 101. 
528 Ibidem, p. 69-70. 
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reconhecer e alcançar esse ideal529. Dessa maneira, pode-se dizer que a prudência 

é o meio de se alcançar e garantir a justiça em determinado meio social ou político.  

De acordo com essa lógica, a prudência consistia em uma virtude prática, 

que dizia respeito ao agir de acordo com o justo-meio, objetivando encontrar 

soluções para casos particulares, e garantir a manutenção da justiça em um âmbito 

específico, ou seja, assim como o pai exercia sua prudência no âmbito familiar, o 

capitão ou general a exercia em relação às suas tropas, o rei em relação ao seu 

reino, e assim por diante. 

Tendo em vista que os discursos memoriais tratam acerca das virtudes e 

feitos de homens notáveis, isto é, que ocuparam postos em âmbitos superiores de 

poder e autoridade, podemos dizer que a prudência destes notáveis encontrava-se 

vinculada, principalmente, ao saber recompensar os bons serviços e castigar as 

faltas daqueles que se encontravam sob sua tutela, observando o justo-meio de 

cada ocasião, e também os decoros hierárquicos naturais das relações e situações 

em questão para, dessa forma, resolver possíveis conflitos de jurisdição e manter 

a harmonia entre as partes, assim como coloca António Feio, no seu Sermão das 

exéquias[...] (1621),  ao mencionar o governo de Filipe III de Espanha: 

 

E particularizando as condições de governo, claro està que o 

principal toque delle, consite na boa distribuição das 

dignidades, &officios da Respublica: (do que vai nos outros 

reinos desta materia, não sei, queixese quem lhe for mal) sò sei 

dizer, não temos que nos queixar das provisões feitas por el Rey 

nosso senhor neste Reyno porq primeiramente o governo delle, 

ora fosse com o titulo de governadores, que por algum tempo 

conservou, ora de vicereys, este se proveu, & encarregou 

sempre a pessoas, que coforme a qualidade dos tempos, 

experiencia de negocios, madureza de annos, erão avaliadas 

pellas mais capazes, que então no Reyno avia, & dos quais, por 

então, se concebiam melhores esperanças530. 

 

Para o autor, o que mais chamava a atenção ao governo de Filipe III, dadas 

suas condições particulares e práticas, era a “boa” (justa) distribuição das 

dignidades e ofícios da república. Utilizando-se de uma estratégia retórica, na 

                                                           
529 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, p. 260. 
530 FEIO, António. Sermão das exequias que a Sancta See e cidade de Coimbra de comum cõcordia 

fizeraõ na morte do Catholico Rey D. Phelippe nosso senhor, terceiro de nome, & segundo Rey 

de Portugal, Lisboa: por Pedro Crasbeeck Impressor del Rey, 1621, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 44 (v).  
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árdua tarefa de homenagear um monarca espanhol para o público receptor 

português, afirma que em Portugal, especificamente531, não se poderia queixar da 

maneira como o rei proveu os cargos, pois para os cargos de regência, fosse sob o 

título de governador ou vice-rei, o monarca sempre havia nomeado as pessoas 

mais experientes e, portanto, mais qualificadas.  

Para Aristóteles, a experiência era fundamental para o aperfeiçoamento da 

prudência. Segundo o filósofo, a prudência era produto dos anos, portanto, embora 

os jovens pudessem alcançar a maestria em diversos ramos do conhecimento, 

como a matemática e a geometria, eles jamais poderiam ser considerados 

prudentes, pois essa virtude necessitava do conhecimento de diversos fatos 

particulares, o que era possível obter apenas por meio da experiência532.  

Entretanto, para Sebastião César de Meneses, devido ao caráter breve da 

vida particular, a prudência não nascia apenas da experiência própria, mas também 

da observação dos exemplos do passado e da comunicação com pessoas mais 

experientes. Em sua Summa politica (1649), o autor defende que “O Principe não 

só se deve aplicar à lição da história, mas a “tratar com os sabios, prudentes, & 

experimentados, pera que por estes meyos acquira os mesmos habitos da 

sabiduria, prudencia, & experiência”533. 

Nesse sentido, Giuseppe Aimino, em seu El mausoleo machina erigida em 

las solemnes exéquias del Señor Don Luis de Guzman Ponce de Leon (1668), 

evidencia a prudência como um meio para a ascensão social. Aimino cita Tácito, 

Vespasiano e Don Luis de Guzman Ponce de Leon, como exemplos de homens 

originários da baixa nobreza, que alcançaram postos elevados dentro da hierarquia 

política por meio de larga experiência e aprendizagem. De acordo com o autor, 

“La Prudencia no se introduce luego en el animo; require larga escuela de 

esperiencias: auquellos saben gobernar prudentemente un Estado, que 

obedeciendo en menores cargos, se hicieron lugar los puestos primeros”534. 

                                                           
531 Ou como o autor mesmo coloca: “particularizando as condições de governo”. 
532 CERQUEIRA, M. C. A moral aristotélica e uma teoria da vontade: aproximações e distensões. 

2012. 121 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Filosofia, Faculdade Jesuíta de Filosofia e 

Teologia, Belo Horizonte, 2012, p. 83. 
533 SOUSA, António da Silva e. Instrucçam politica de legados ao Sereníssimo Principe Dom 

Afonso Nosso Senhor, por António da Silva e Sousa, Amburgo: [s.n], 1656, Biblioteca Nacional 

de Portugal, p. 30-36. 
534 AIMINO, Giuseppe El mausoleo machina erigida em las solemnes exéquias del Señor Don 

Luis de Guzman Ponce de Leon, Gouernador, e capitan general del Estato de Milan. En regia 

capilla, y colegial iglesia de Santa Maria de la Escala, por lapiedad de DoñaMencia de Guzman 
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Retomando o sermão de António Feio; ao discorrer acerca do governo de 

Filipe III, o autor afirma que “Nos particulares governos vimos postas pessoas, em 

que concorrião todas as boas qualidades, que os cargos merecem, & pedia a 

distancia dos lugares535”, e “nos governou com mãos, & obras bem entendidas, 

prudentes, em nada temerarias, tendo só respeito no repartir das honras os 

merecimentos, & não ha particulares tenções”536. 

Por meio dessas afirmações, António Feio busca legitimar o bom-governo 

de Filipe III frente ao povo Português, alegando que apesar da distância entre os 

territórios, o monarca não havia deixado de prover os principais cargos do reino 

lusitano com pessoas qualificadas, que pudessem representá-lo adequadamente 

em sua ausência. Outro ponto importante na argumentação do autor é a 

contraposição feita entre o mérito e os propósitos particulares do rei na eleição dos 

oficiais régios, assunto ao qual nos deteremos mais adiante. 

Assim como a justiça, a prudência, enquanto saber prático que a orientava, 

deveria seguir os exemplos da ordem natural, pois este era o modelo que Deus 

havia disposto para que os homens notáveis seguissem e imitassem. Nesse sentido, 

gostaríamos de reproduzir um trecho da Oração funebre nas exequias do Senhor 

Dom João filho dos Excellentissimos Duques D. Jorge, & Anna Mari (1659) do 

frei José do Espírito Santo, já citado no capítulo anterior, e que consideramos 

essencial para analisar o caráter natural da prudência dos homens notáveis. O 

referido autor, ao descrever o modelo ideal de justiça concedido pela ordem da 

Criação, afirma que Deus “creou na terra o leão, e por ser grande não lhe deo mais, 

do que a sua condição convinha, & a formiga por ser pequena, não a excluiu do 

que sua natureza requeria”537. 

Esse fragmento ilustra aquilo que havíamos proposto em outro momento 

acerca da questão da igualdade no Antigo Regime Ibérico. Segundo o imaginário 

político-social da época, todos os seres criados por Deus possuíam papéis 

                                                           

Pimentel suconsorte; traducido al idioma español del italiano, por el. Dotor Ioseph de Villarroel, 

Milan: por el Gariboldo, 1668, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 88. 
535 FEIO, António. Sermão das exequias que a Sancta See e cidade de Coimbra de comum cõcordia 

fizeraõ na morte do Catholico Rey D. Phelippe nosso senhor, terceiro de nome, & segundo Rey 

de Portugal, Lisboa: por Pedro Crasbeeck Impressor del Rey, 1621, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 15 (v) 
536 Ibidem, p. 16. 
537 ESPÍRITO SANTO, José do. Oração funebre nas exequias do Senhor Dom João filho dos 

Excellentissimos Duques D. Jorge, & Anna Maria, Lisboa: na Officina de Henrique Valente de 

Oliueira Impressor delRey, 1659, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 18-19. 
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diferentes dentro da ordem natural, e cooperavam entre si para a realização dos 

objetivos finais da Criação. Consequentemente, Deus provia a cada ser 

igualmente, isto é, de acordo com sua natureza, para que cada um pudesse 

desempenhar devidamente a sua função, sem fazer com que sobrasse aos grandes, 

nem que faltasse aos pequenos.  

Dentro do modelo de organização político-social, enquanto reflexo da 

ordem natural, a igualdade na recompensa e no castigo se referia ao discernimento 

do justo-meio aristotélico, que garantia o equilíbrio e bom funcionamento do 

corpo social. Nessa perspectiva, José do Espírito Santo afirma o seguinte acerca 

de Dom João de Lencastre, duque de Aveiro538: 

 

[...] podemos dizer de S.A o que dizia o santo Job de si: 

"iustitiaindutus sum": que estava todo vestido da justiça, que 

todas suas acções ver, fallar, andar, menear, que tudo era hum 

puro zelo de justiça, & que tudo se ordenava, a que houvesse 

justiça, que se não oprimisse o pobre por pequeno, nem o 

grande por poderoso tivesse privilegios de insolente, & que a 

cada hum se desse o que era seu, & lhe cõpetia539. 

 

Ao se utilizar da metáfora retirada do Livro de Jó540, José do Espírito Santo 

faz uso de um recurso retórico conhecido como “imagem conceituosa”. Nos 

discursos memoriais, a metáfora, ou metonímia, persuadia mais do que a lógica, 

além de superar diferenças linguísticas, particularmente quando se ligava a motes 

bíblicos populares. Dessa forma, dizer que o duque estava “vestido de justiça”, 

fazia com que o público receptor o “visse” realmente daquela maneira541. Isso 

ocorria porque a razão escolástica reconhecia na imagem uma forma visual 

simultaneamente intelectual e sensível542. 

                                                           
538 Dom João de Lencastre era Marquês de Torre Nova. Recebeu o título de Duque de Aveiro por 

ordem do Rei Dom João III, em 1547. Segundo Caetano de Sousa, João de Lencastre era filho de 

Dom Jorge, Duque de Coimbra e filho bastardo do Rei Dom João II. SOUZA, Caetano. Memorias 

historicas, e genealogicas dos grandes de Portugal, Lisboa: na Oficina de Antonio Isidoro da 

Fonseca, 1747, p. 3. 
539 ESPÍRITO SANTO, José do. Oração funebre nas exequias do Senhor Dom João filho dos 

Excellentissimos Duques D. Jorge, & Anna Maria, Lisboa: na Officina de Henrique Valente de 

Oliueira Impressor delRey, 1659, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 18. 
540 Jó 29:14 “Iustitia indutus sum”: Vestia-me de Justiça. BÍBLIA. A. T. Livro de Jó. In: BÍBLIA. 

Português. Bíblia sagrada: contendo o antigo e o novo testamento. Tradução de João Ferreira de 

Almeida. Rio de Janeiro: Sociedade Bíblica do Brasil, 1966. 
541 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, 122. 
542 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, 178-199. 
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 Ainda nesse sentido, ao afirmar que o zelo da justiça estava presente 

mesmo nos gestos mais triviais do duque, o autor busca demonstrar que a postura 

e comportamento de Dom João de Lencastre “revelava” sua natureza de homem 

justo, o que era requerido em virtude da sua condição de notável, em outras 

palavras, os seus trejeitos demonstravam externamente sua disposição íntima de 

inclinação natural para a justiça, não conferindo privilégios descabidos aos 

grandes, para que esses não se tornassem orgulhosos e insolentes, e nem 

permitindo que se oprimisse os pobres por serem humildes. 

Para concluir a questão da prudência do Duque de Aveiro, o autor 

prossegue: 

 

Deste zelo de justiça, que tanto Salamão desejava, todo estava 

abrazado S.A. que sendo supremo à junta dos três Estados, nem 

ao mestre de campo por grande permitia mais de que lhe 

competia, nem ao minimo soldado por pequeno, por derradeiro: 

"iudicarum populum tuum in iustitia, & pauperes tuos in 

iudicio”543. Pera o pobre, & grande, igual era a justiça, & o 

juizo544. 

 

Nessa passagem, o autor faz menção a Salomão, um personagem bíblico 

que configurava o modelo ideal de governante e o protótipo de rei sábio e justo, 

utilizando-se de um personagem amplamente conhecido para ilustrar e consolidar, 

perante o público receptor, o vínculo do duque com a justiça545. José do Espírito 

Santo também busca confirmar a prudência de Dom João de Lencastre com a 

experiência de seu governo, ao afirmar que enquanto presidia a “junta dos três 

Estados”, não permitia ao mestre de campo participação maior do que lhe era 

devido; e ao soldado, menor participação do que lhe cabia, reafirmando a ideia 

anterior de que a “igualdade de justiça” consistia em não permitir ao grande mais 

do que lhe era devido, nem deixar faltar ao pequeno o que lhe cabia. 

                                                           
543 Salmo 72:2 "Iudicarum populum tuum in iustitia, &pauper es tuos in iudicio”: Julgará ao teu 

povo com justiça, e aos teus pobres com juízo. BÍBLIA. A. T. Salmos. In: BÍBLIA. Português. 

Bíblia sagrada: contendo o antigo e o novo testamento. Tradução de João Ferreira de Almeida. Rio 

de Janeiro: Sociedade Bíblica do Brasil, 1966. 
544 ESPÍRITO SANTO, José do. Oração funebre nas exequias do Senhor Dom João filho dos 

Excellentissimos Duques D. Jorge, & Anna Maria, Lisboa: na Officina de Henrique Valente de 

Oliueira Impressor delRey, 1659, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 19. 
545 A justiça era a virtude que mais caracterizava o rei Salomão. Esse ideal possuía uma vasta 

tradição cultural e era largamente utilizado nas representações políticas. VEGA, Virgilio Bermejo. 

Acerca de los recursos de la iconografía regia: Felipe IV, de rey sol a nuevo Salomón. Norba: 

Arte, Badajoz, n. 12, p.163-183, 1992. 
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O poeta António Gomes, de maneira similar, reforça a ideia da igualdade 

enquanto a repartição da justiça de acordo com o posto natural ocupado pelas 

partes no modelo de ordenação político-social, como podemos observar na última 

estrofe de seu Panegyrico ao sempre augusto Rey Dom Joam IIII, impresso em 

1641: 

 

Inspire o santo Ardor, a Aura divina, 

Que a mente illustra, & o coração encende, 

O que de vossas vias não se declina, 

E mais ao becomu, q ao proprio, attende, 

Rey, cuja vida, cuja disciplina, 

Exemplo, que componha, ley, que emende, 

Seja à Nobreza igoal, igol ao Povo, 

E o Reyno possa reformar de novo546. 

 

A partir desse soneto, podemos perceber as duas questões concernente à 

justiça que temos tratados até então, o seu caráter natural, e seu princípio de dar a 

cada um, igualmente, aquilo que lhe é de direito. O poeta roga para que o “Santo 

Ardor” e a “Aura Divina”, que a “mente ilustra”, e o “coração encende”, inspire 

os reis que não se declinavam (desviavam) de “vossas vias”, isso é, dos desígnios 

de Deus ou da Divina Providência. Para o autor, os monarcas que não se 

desviavam dos caminhos divinos eram aqueles que se preocupavam mais com o 

bem-comum do que com o próprio; aqueles cuja boa vida servia de exemplo de 

conduta para todos547. 

No que diz respeito ao “Santo Ardor” e à “Aura Divina”, podemos 

relacioná-las às virtudes transmitidas aos homens por Deus, para que fosse 

possível que esses ordenassem suas ações no intuito de alcançar a bem-

aventurança. A bem-aventurança era concebida como a participação do homem na 

perfeição divina e o fim último da existência humana. Para São Tomás de Aquino, 

havia duas categorias de bem-aventurança, a perfeita e a imperfeita548.  

                                                           
546  OLIVEIRA, António Gomes de. Sonetos heroicos concernentes à Magestade. E estado 

politico, e militar do sempre augusto Rey Dom Joam IV. N. S. E o principio do Poema Heroico. 

Dom Joam Primeyro De boa Memoria, Lisboa:  por Antonio Alvarez, 1641. Biblioteca Nacional 

de Portugal, p. 15 (v). 
547 Ao pretender que a da vida e disciplina do rei seja não somente exemplo, mas “ley que emende”, 

o autor evidencia a força normativa que a vida exemplar dos homens notáveis possuía nas 

sociedades ibéricas seiscentistas. 
548 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: <http://hjg.com.ar/sumat/>. 

Acesso em: 26 nov. 2016, primeira seção da segunda parte, questão 2.  
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A bem-aventurança perfeita era a visão da essência divina, e só era possível 

após a morte, pois esta não requeria o corpo físico, senão a alma. A bem-

aventurança imperfeita era aquela que se poderia alcançar em vida, por meio do 

entendimento, da especulação e da prática, atributos da prudência. Esta, portanto, 

necessitava dos sentidos corpóreos para sua realização, enquanto uma operação 

baseada na retidão da vontade no governo das paixões e apetites instintivos. Assim 

sendo, a bem-aventurança imperfeita era um ordenamento das ações humanas 

temporais, inspiradas por Deus, para alcançar a bem-aventurança perfeita, e 

demandava que o homem bem-aventurado se aplicasse continuamente ao 

exercício das virtudes e das boas obras549, ou como coloca o autor do poema, que 

não se “declinasse” das vias divinas. 

 

As duas faces da justiça dos governantes. 

 

Como apontado anteriormente, é possível dividir a justiça ibérica 

seiscentista, grosso modo, em distributiva e comutativa. A justiça distributiva 

dizia respeito, basicamente, à defesa dos direitos e privilégios relativos a cada 

grupo social. Ela era responsável pela manutenção do modelo compósito de 

ordenamento político-social e, portanto, incluía o provimento de cargos e a 

dispensa de mercês por parte dos governantes, para que cada um usufruísse 

daquilo que lhe fosse naturalmente devido. Ou seja, enquanto uma justiça voltada 

para a distribuição a particulares de bens e direitos comuns, isto é, pertencentes à 

Coroa, a dispensa de mercês e a provisão de ofícios eram consideradas como parte 

integrante da justiça distributiva550, assim como a compreende Tomás de Aquino. 

A justiça comutativa era aquela que regulava as interações entre pessoas 

particulares, fosse em relação às trocas voluntárias, ou em relação às disputas 

litigiosas. Como segmento da justiça comutativa, existia a justiça vindicativa, 

responsável pela punição daqueles que cometiam delitos dentro de uma 

comunidade.  

                                                           
549 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: <http://hjg.com.ar/sumat/>. 

Acesso em: 26 nov. 2016, primeira seção da segunda parte, questão 2, artigo 1., questão 2, artigo 

2-3. 
550 GEA, Beatriz Carceles de. La “Justicia Distributiva›” en el siglo XVII: Aproximación político-

constitucional. Chronica Nova, Granada, n. 14, p.93-122, 1984-1985, p. 95-96. 



181 
 

 

 

Ambas categorias da justiça, a comutativa e a distributiva estavam 

orientadas para a conservação da harmonia social, e sua aplicação devia considerar 

cada caso em particular, assim como observar as prerrogativas das partes 

envolvidas. Em outras palavras, a administração da justiça devia pautar-se pela 

prudência551. 

Dessa forma, a boa administração da justiça também estava relacionada à 

economia doméstica, pois de maneira semelhante a que um pater familias 

organizava sua casa, um rei deveria ordenar o reino, sobretudo no que dizia 

respeito à justiça distributiva, pois era a nomeação dos ministros da república que 

renderia ao monarca a fama de prudente, como adverte Sebastião César de 

Meneses em sua Summa politica (1649): “As primeiras acções q dão ao Principe 

fama de prudente nas cousas civis são duas: o governo com que ordena sua propria 

casa, que por Real deve ser a primeira; & a eleição q faz de Ministros, porque eles 

mostrão as inclinações do Principe”552. 

Em relação à justiça distributiva e ao justo provimento de cargos e dispensa 

de mercês, João de Medeiros Correia, em seu Panegírico à André de Albuquerque 

Ribafria (1661), exalta a figura do mestre de campo general da seguinte maneira: 

 

[...] achava, que o mayor emprego da sabedoria, era collocar as 

merces aonde avia o merecimento, dizia: "que se deve ter gram 

conta com quem se repartem os cargos": deve haver espias 

pagas para descobrir merecimentos occultos, & trazelos a lux 

para os levantar aos postos da virtude, & esforço; será Deos por 

imitaçam o General por este Glorioso meyo de fazer creatura se 

assim obrar; seja a eleição buscando sogeito para o lugar, & 

nam lugar para o sogeito, porque deste ultimo modo he hua 

doação, &daquele he premio553. 

 

Segundo o autor, André de Albuquerque considerava que o maior emprego 

da sabedoria554, termo associado à ideia de prudência, era conceder mercês para 

                                                           
551  GEA, Beatriz Carceles de. La “Justicia Distributiva›” en el siglo XVII: Aproximación político-

constitucional. Chronica Nova, Granada, n. 14, p.93-122, 1984-1985, p. 95-96. 
552 MENESES, Sebastião César de. Summa politica. Offerecida ao Principe D. Theodosio nosso 

Senhor. Pelo Bispo Conde eleito Sebastião Cesar de Meneses. Impresso por ordem do Doutor João 

Pissarro Capellão de S. Magestade, Lisboa: por Antonio Alvarez Impressor DelRey N.S, 1649, 

Biblioteca Nacional de Portugal p. 54. 
553 CORREIA, João de Medeiros. Panegirico a Andre de Alboquerque Ribafria. Com os elogios 

que a sua morte se fizeram. Escreveo o D. Joam de Medeyros Correa, Lisboa:  na officina de 

Domingos Carneiro 1661, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 26. 
554 Para São Tomás de Aquino, a sabedoria é um tipo de ciência, ou entendimento, na medida em 

que deduz conclusões a partir de determinados princípios. Entretanto, a sabedoria é considerada 

superior às demais ciências, pois esta considera as matérias não somente em relação as suas 
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aqueles que realmente as mereciam. O zelo do mestre de campo general nesse 

sentido era tal, que ele chegava a contratar espiões para descobrir merecimentos 

ocultos, e “trazê-los à luz para os levantar aos postos da virtude e do esforço”, ou 

seja, quando a nomeação para um cargo era feita mediante o critério de mérito; 

esta evidenciava e confirmava, perante a comunidade, a qualidade e o valor 

daquele que havia sido eleito. 

Ao chamar a atenção para essa particularidade da conduta de André de 

Albuquerque, o autor realça o bom governo do mestre de campo general, pois 

enquanto titular de um cargo de governança, esperava-se que ele sempre buscasse 

informações e ouvisse considerações acerca das ações e postura dos homens que 

se encontravam sob seu regimento para, dessa maneira, prover os postos segundo 

os méritos de cada um. 

Ao destacar que André de Albuquerque utilizava os méritos “ocultos” dos 

seus subordinados como critério para o provimento de cargos, o autor evidencia o 

ajuste do mestre de campo general ao ideal de nobreza do Antigo Regime ibérico, 

segundo o qual o nobre não deveria cultivar virtudes e engajar-se em feitos e 

empresas valorosas apenas no intuito de angariar cargos e postos, mas sim fazê-lo 

despretensiosamente,555 respeitando a ideia aristotélica do encaminhamento 

natural dos homens à ocupação de uma posição predeterminada dentro da 

organização político-social estabelecida.  

Dessa maneira, o cargo elegeria o pretendente, e não o contrário. Isto é, 

André de Albuquerque deveria eleger alguém que possuísse as qualidades naturais 

necessárias para assumir o cargo, e não acomodar o cargo à condição do 

postulante, pois nesse caso, como afirma o autor, seria “doação” e não 

“prêmio”556. 

Essa mesma lógica permeava não somente a provisão de cargos pelos 

governantes, como também a solicitação desses por parte daqueles que haviam se 

                                                           

conclusões, mas também aos seus princípios, isto é, as suas respectivas naturezas. AQUINO, 

Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: <http://hjg.com.ar/sumat/>. Acesso em: 26 nov. 

2016, primeira seção se segunda parte, questão 57, artigo 2.  
555 Ou ao menos aparentar que assim fosse. 
556 No entanto, como aponta Maravall, o prêmio deveria ser compreendido pelo agraciado como 

mercê, e não como um pagamento estritamente devido pelo serviço, ou seja, era necessário que o 

prêmio fosse visto enquanto fruto da benesse do governante e não como algo que o beneficiário 

pudesse dispor como seu patrimônio. Compreendido dessa forma, o prêmio deveria suscitar no 

agraciado a obrigação de gratidão, nunca o descontentamento pelo posto obtido por meio de mercê. 

MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed., Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 265. 
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qualificado por meio de bons serviços. Nessa perspectiva, António dos Arcanjos, 

em seu Sermão nas honras que fes a cidade de Tavira na morte do Serenissimo 

Senhor Dom Joam o IV (1657), afirma que “Solicitar governos he appetite da 

ambiçam, governor solicitado he acerto da politica. Quem solicita postos pera 

mandar, nunca manda o que he justo, quem sobe ao mando solicitado de força ha 

de ser justiçoso”557. 

Considerando-se a conjuntura da Restauração da Independência do reino 

de Portugal, também podemos considerar a afirmação de António dos Arcanjos 

como uma referência à ideia do providencialismo da ascensão de Dom João IV ao 

trono lusitano, presente nos discursos memoriais portugueses da época, que 

buscavam legitimar o direito da dinastia de Bragança ao governo da monarquia558. 

Podemos observar essa representação providencialista da aclamação de Dom João 

IV nos seguintes versos de António Gomes de Oliveira, em seu Panegyrico ao 

sempre augusto Rey Dom Joam IIII (1641): 

 

Obra foy da divina Providencia, 

Que rege a humana para tanto effeito: 

E encaminha dos homens a prudencia 

Quando o intento seu lhe he tão aceyto. 

Todos tem hua mesma consciencia, 

E todos a ciencia do Direyto,  

Porque o Reyno vos era tão devido 

Para vos ser tão bem Restituido 

 

Ao associar a Restauração de Portugal à Divina Providência, os autores 

representam Dom João IV como um monarca enviado por Deus para cumprir o 

desígnio político de restituir a Coroa lusitana a um rei português. Sob essa 

perspectiva, o monarca não aparece como alguém que, cobiçosamente, solicitou o 

ofício régio, mas como alguém que aceitou o seu papel naquilo que Deus havia 

                                                           
557 ARCANJOS, António dos. Sermão nas honras que fes a cidade de Tavira em o Reyno do 

Algarve na morte do Serenissimo Senhor Dom Joam o IV. Rey de Portugal. Prêgado pello P. M. 

Fr. Antonio dos Archanjos na Igreja de S. Maria da mesma cidade, em 24. de Novembro de 1656, 

Lisboa:  na officina de Antonio Craesbeeck, 1657, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 9. 
558 RAMALHETE, Ana Maria. Legitimações Dinásticas e Pragmatismo do Discurso 

Providencialistata da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas: Fernão Lopes e António 

Vieira. Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Lisboa, n. 9, p.209-219, 1996, p. 

215, 216. 
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designado para o reino de Portugal, ajustando sua ascensão ao trono e o seu 

governo à inquestionável intenção divina559. 

O providencialismo dos governantes também é apresentado por Lopes 

Sierra em seu Panegírico a D. Afonso Furtado, no qual o panegirista, após retratar 

o estado caótico da Bahia antes da vinda do governador-geral, afirma que “Deus 

castiga mais como pai do que como reto juiz”, portanto, enviou àquele porto “um 

tal governador que lhe buscou o cargo e não ele a ele”560. 

O frei dominicano, António Feio, em seu Trattado da Festa Do Glorioso 

Doutor Santo Agostinho (1615), defende que “Para bom governo importa que 

ninguém torne o officio, a hõra, mas espere que o chamem para ella: nem convém 

que cá cada hum se faça, ou se escolha asy mesmo mas que aguarde que o fação, 

e o escolhão”. Para fundamentar sua sentença, o frei recorre às Escrituras, 

mencionando o caso do profeta Arão, que Deus havia escolhido para ser Sumo 

Sacerdote de Israel561. O dominicano também reforça sua proposição citando o 

Livro de Hebreus: “E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado 

por Deus, como Arão”562. 

De acordo com o imaginário político-social ibérico do século XVII, todas 

as posições dentro do escalonamento da sociedade eram anteriores àqueles que as 

ocupavam, ou seja, cada ofício específico como, por exemplo, o de mestre de 

campo general, possuía em si determinadas dignidades, prerrogativas e obrigações 

próprias, independentes do agente concreto que o assumia563.  

Nesse sentido, mesmo o ofício régio era considerado anterior à pessoa 

física do rei, ou, colocando em outras palavras, o rei era feito rei para o reino, e 

não o reino para o rei. Assim, mesmo que o monarca possuísse o poder de designar 

aqueles que ocupariam os cargos da monarquia, ele deveria fazê-lo considerando 

                                                           
559 NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-

XVI). Madrid: Eudema, 1988, p. 71. 
560 SIERRA, Juan Lopes. Vida o Panegírico fúnebre al senor Affonso de Furtado Castro do Rio 

Mendonca. In: SCWARTZ, Stuart B., e PÉCORA, Alcir (orgs.). As Excelências do Governador. 

O Panegírico Fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia, 1676). São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002, p. 27. 
561 FEIO, António. Trattado da Festa do Glorioso Doutor Santo Agostinho. In: FEIO, 

António. Trattados das Festas das Vidas, dos Santos. Lisboa: Oficina de Jorge Rodrigues, 1615. 

v. 2, p. 154-162, p. 154 (v) 
562 Hebreus 5:4. BÍBLIA. A. T. Hebreus. In: BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada: contendo o antigo 

e o novo testamento. Tradução de João Ferreira de Almeida. Rio de Janeiro: Sociedade Bíblica do 

Brasil, 1966. 
563 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed., Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 125. 



185 
 

 

 

a natureza do cargo, e não a partir de sua livre vontade. Dentro dessa lógica, uma 

das maiores virtudes daqueles que governavam era dispor a organização político-

social de maneira que cada um fosse colocado onde merecia564. 

Retomando o Panegirico a Andre de Alboquerque, de João de Medeiros, 

notamos que o autor alega que o general que elege adequadamente seus oficiais 

seria “Deus por imitação”. Trata-se de um recurso retórico que evoca a imitattio 

Dei, tipicamente relacionada aos reis, que por serem considerados vigários de 

Deus na Terra, estavam impelidos a imitá-lo. É curioso que o autor utilize a figura 

da imitattio Dei ao se referir a um mestre de campo general, haja vista que esta era 

associada a uma representação teológica-religiosa do poder régio565. 

Isso implica que os mestres de campo generais possuíam uma relativa 

autonomia e jurisdição para nomear oficiais em nome do rei, ou, como coloca o 

autor, de “fazer creaturas566”. Isto é, em determinada medida, esse tipo de oficial 

possuía a jurisdição de administrar a justiça distributiva. Assim sendo, devido à 

importância do cargo, os mestres de campo também se encontravam 

condicionados à imitattio Dei, e tal como Deus, deveriam “trazer à luz”, ou 

“revelar” os esforços ocultos dos seus tutelados, para “premiar” os seus feitos e 

virtudes com os postos que lhes eram adequados. 

Em outro trecho do discurso, João de Medeiros reafirma essa qualidade de 

André de Albuquerque, de preferir sempre o mérito ao favor, ou, colocando em 

outras palavras, a mercê à graça: 

 

Mais se prezava o nosso Heroe de fazer justiça que de obrar 

favores; provava com eficazes razoens ser mais facil a hum 

ministro usar daquellas que destes dizendo: "que se hum 

culpado tem parte, ou inimigos, o juis q o castiga, os faz seus 

parciais, pelo contrario, o favor feito a hum declarava os mais 

pertendentes por inimigos", considero tambem, que os que 

recebem os tais favores, sam de ordinario ingratos, deu a razam 

Seneca dizendo: : "que tem para si que mereciam muito mais"; 

& como por outra parte cada qual nam estima menos sua 

virtude, que a de seu competidor, vem a succeder, que a 

                                                           
564  MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed., Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 175. 
565 NIETO SORIA, NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder 

real en Castilla (siglos XIII-XVI). Madrid: Eudema, 1988, p. 49-53. 
566 Como observa Hespanha, na documentação ibérica do século XVII, “criatura” era uma 

designação frequente para o estatuto de cliente, o que evidencia o dever de obediência daqueles 

que recebem mercês em forma de ofício para com quem as concedia. HESPANHA, António 

Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. As redes clientelares. In: MATTOSO, José (org.). História de 

Portugal: o Antigo Regime. Lisboa: Estampa, 1998, p. 342. 
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preferencia obriga a hum (em cazo que o obrigue) & offende a 

muytos, porque no mesmo ponto, que o despacho, ou merce se 

declara a hum, he o mesmo que declarar os mais competidores 

por menos dignos daquelle favor, ou despacho, & he bastante 

esta tácita declaraçam para gerar nelles hum desprezo da 

eleyçam que se fez do merecimento567. 

                                                    

Nessa passagem, o autor nos oferece argumentos contra “obrar favores” ao 

despachar demandas e dispensar mercês. Nota-se que João de Medeiros, 

sutilmente, coloca a justiça e o favor em polos opostos, pois “Mais se prezava o 

nosso Heroe de fazer justiça que de obrar favores”. Isto posto, o autor prossegue 

seu argumento, afirmando que para um ministro era mais conveniente utilizar da 

justiça do que do favor, pois caso ele decidisse favorecer uma das partes, todos os 

outros requerentes o tomariam por inimigo. Ademais, como dizia Sêneca, havia a 

questão da ingratidão, haja vista que o favorecido sempre consideraria merecer 

mais do que lhe fora dado por favor. 

 Por fim, há que se considerar que todos os contendedores se consideravam 

merecedores da mercê, portanto, ao favorecer algum deles por determinação 

própria, todos os outros ficariam ofendidos em suas dignidades, e deixariam de 

confiar na eleição aos cargos por critério de merecimento. 

A aversão ao recurso pouco meritório à graça está relacionada ao fato de 

que o provimento dos ofícios estava vinculado diretamente às comunidades e aos 

laços naturais que seus membros mantinham entre si. Sendo assim, os governantes 

não poderiam eleger os seus servidores apenas por “favor”, sem levar em 

consideração os diversos compromissos e interesses corporativos que serviam 

como critério de eleição para os povos das comunidades568. 

 Nesse sentido, o mérito funcionava mais adequadamente como 

fundamento da nomeação para os cargos, pois englobava critérios objetivos como 

experiência, competência, tempo de serviço, e também outros mais subjetivos, 

como a honra e a fama pública. Tais critérios poderiam ser observados pelos 

governantes e também propostos pela comunidade, enquanto o “favor” dizia 

                                                           
567 CORREIA, João de Medeiros. Panegirico a Andre de Alboquerque Ribafria. Com os elogios 

que a sua morte se fizeram. Escreveo o D. Joam de Medeyros Correa, Lisboa:  na officina de 

Domingos Carneiro 1661, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 27-28. 
568 GEA, Beatriz Carceles de. La “Justicia Distributiva›” en el siglo XVII: Aproximación político-

constitucional. Chronica Nova, Granada, n. 14, p.93-122, 1984-1985, p. 97. 
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respeito apenas ao vínculo do governante com o particular beneficiado por sua 

mercê. 

Dessa forma, caso o governante provesse os cargos em colaboração com 

as comunidades, ouvindo suas razões e acatando seus critérios, ele estaria agindo 

prudentemente e seria considerado justo, pois também era parte de suas obrigações 

assegurar os direitos e prerrogativas das várias esferas de poder em relação à 

organização política e à distribuição dos ofícios. Entretanto se, ao contrário, o 

governante buscasse agir independentemente das comunidades, sem se ajustar aos 

laços e compromissos preexistentes entre seus membros, ele seria reputado como 

tirano, pois não estaria respeitando a natureza compósita da sociedade, 

centralizando o poder político apenas em sua pessoa569. 

Acerca do exercício prático da justiça distributiva, João de Medeiros 

prossegue: 

 

Despachava com brevidade como quem conhecia que se 

defloravam as merces entre as mãos dos que as dilàtam, vindo 

a ser ingrato o mesmo beneficio com notou Seneca; nos jogos 

olimpicos se dava o pallio em se acabando a carreira, ao mais 

corredor, & vemos tempos em que correndo se dam aos que 

menos correm570. 

 

O autor exalta a presteza do mestre de campo general na dispensa das 

mercês, pois ele possuía o conhecimento de que as mercês se “defloravam”, ou 

seja, se desvalorizavam, à medida que se delongasse o prazo para despachá-las, 

podendo acontecer que o mesmo benefício não fosse mais condizente com o valor 

do serviço prestado, o que caracterizaria uma situação de injustiça. Nesse sentido, 

“despachar com brevidade” configurava uma ação prudente de André de 

Albuquerque. 

Ao destacar a diligência de André de Albuquerque na dispensa das mercês, 

João de Medeiros evidencia o caráter heterogêneo dos meios administrativos da 

Coroa, formados por uma série de órgãos concorrentes na tramitação dos assuntos 

relativos à justiça, que funcionavam como centros de manutenção dos interesses 

                                                           
569 GEA, Beatriz Carceles de. La “Justicia Distributiva›” en el siglo XVII: Aproximación político-

constitucional. Chronica Nova, Granada, n. 14, p.93-122, 1984-1985, p. 98-114. 
570 CORREIA, João de Medeiros. Panegirico a Andre de Alboquerque Ribafria. Com os elogios 

que a sua morte se fizeram. Escreveo o D. Joam de Medeyros Correa, Lisboa:  na officina de 

Domingos Carneiro 1661, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 25. 
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coletivos das comunidades, ou seja, eram dispositivos administrativos de natureza 

corporativa, que associados ao formalismo dos processos decisórios ordinários, 

conferia aos procedimentos judiciais uma morosidade cada vez menos ajustada à 

urgência das matérias a serem despachadas571. 

Retomando a questão do provimento de cargos, o prelado Cristóvão de 

Almeida572, no impresso de seu Sermam nas exéquias do Conde de Soure (1665), 

também evidencia a prudência de Dom João da Costa573em relação à justiça 

distributiva: “No provimento dos lugares foy tão justo, que nunca houve para elle 

a mayor parte o ver limpeza nas mãos dos que pretendião os postos: como elle foy 

tão raro nesta virtude, a estes tinha a mayor inclinação. Daqui nasceo o obrarem 

os seus Capitaens taes proezas, que parecião maravilhas”574. 

O autor afirma que o conde priorizava sempre aqueles que, assim como 

ele, possuíam as “mãos limpas”, o que significava que eram os mais honrados e 

de conduta mais honesta. Dessa forma, Cristóvão de Almeida declara que João da 

Costa era singularmente virtuoso em sua honra, por isso, os homens que ele 

nomeava capitães foram capazes de protagonizar grandes empresas. 

Essa ideia de que o governante era um modelo de conduta para seus 

subordinados, que os inspirava a protagonizar feitos valorosos, pode estar ligada 

às imagens moralizadoras da realeza baixo-medieval, segundo as quais um bom 

rei “fazia” bons cavaleiros e bons súditos, elevando suas virtudes e qualidades 

morais575. 

                                                           
571 CARDIM, Pedro. Administração e governo: uma reflexão sobre o vocabulário do Antigo 

Regime. In: BICALHO, Maria F.; FERLINI, Vera Lúcia A. Modos de governar: ideias e práticas 

políticas no império português, séculos XVI a XIX. São Paulo: Alameda, 2007, p. 53-61. 
572Cristóvão de Almeida foi um religioso da ordem de Santo Agostinho, Bispo titular de Martyria, 

Pregador Da Capela Real e membro do Conselho Real. ALMEIDA, Cristóvão de, Sermoens varios 

que pregou o illustrissimo e reverendissimo senhor D. FR. Christovam de Almeyda. Lisboa: 

Officina de João Galrão, 1681. vol. 4, Capa. 
573 João da Costa foi o primeiro Conde de Soure, governador das armas da Província do Alentejo, 

comendador da Ordem de Cristo, membro do Conselho de Guerra, presidente do Conselho 

Ultramarino, e um dos aclamadores do Senhor Rey D. Joaõ o IV. SOUZA, António Caetano de. 

Memorias historicas, e genealogicas dos grandes de Portugal: que contém a origem, e antiguidade 

de suas familias: os estados, e os nomes dos que actualmente vivem, suas arvores de costado, as 

alianças das casas, os escudos de armas, que lhes competem, até o anno de 1742, Lisboa: Na 

Officina de Antonio Isidoro da Fonseca, 1742, p. 111-112. 
574 ALMEIDA, Cristóvão de. Sermam nas exéquias do Conde de Soure, prégado no Collegio de 

S. Agostinho desta cidade de Lisboa no anno de 1664. pelo Padre Mestre Fr. Christovam de 

Almeyda, Lisboa: na officina de Antonio Craesbeeck de Mello, 1665, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 31. 
575 NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-

XVI). Madrid: Eudema, 1988, p. 82. 



189 
 

 

 

Acerca da justiça comutativa e de seu segmento: a justiça vindicativa; 

Cristóvão de Almeida nos apresenta uma perspectiva em relação ao 

restabelecimento da ordem por meio do exercício da justiça. Primeiramente, o 

prelado narra uma experiência prática associada à prudência do conde: 

 

Em todo o tempo, que governou as fronteyras [...] andava tudo 

tão ajustado, que parecia a praça de Elvas, aonde assisitia, mais 

Convento de Religiosos, que habitação de soldados. [...] Soube 

o nosso Justissimo Governador, e Inclito Conde, que hua pessoa 

grande, de posto principal (digamos o posto, já que não he justo 

nomear a pessoa) soube, que hum dos seus Generaes dava 

escandalo em hua certa materia, e disselhe com grande valor: 

Senhor, os que occupamos os postos mais eminentes devemos 

de viver muy reformados; sirvase Vossa Senhoria de se apartar 

do estado, em que anda, ou falhoey eu apartar, porque não hey 

de castigar os vicios dos pequenos, e dissimulallos nos grandes. 

Oh sentença digna de eterna memoria! Oh justiça mayor, que 

toda esperança! Que houvesse hum Governador, cuja justiça 

não respeitou à grandeza, he caso, a que não achamos 

exemplo576. 

 

Cristóvão de Almeida compara a praça de Elvas577, onde João da Costa 

servia como membro do Conselho de Guerra, a um convento de religiosos, para 

ilustrar, retoricamente, a eficiência do conde em manter a ordem dos regimentos. 

De acordo com o autor, tal ordem era possível, porque ao repreender os vícios e 

mau comportamento dos seus subordinados, João da Costa não distinguia postos.  

Como exemplo disso, o prelado narra um episódio em que o conde 

repreende um dos seus generais por má conduta, alegando que aqueles que 

ocupavam os postos mais elevados eram os que estavam mais obrigados a adotar 

uma postura honrada para, dessa maneira, servir de exemplo aos seus pares e 

garantir o crédito na justiça por parte daqueles que ocupavam os postos mais 

baixos. 

Sendo assim, o conde afirma que não poderia castigar os vícios dos 

“pequenos” e ignorá-los nos “grandes”, aludindo ao princípio de igualdade natural 

                                                           
576 ALMEIDA, Cristóvão de. Sermam nas exéquias do Conde de Soure, prégado no Collegio de 

S. Agostinho desta cidade de Lisboa no anno de 1664. pelo Padre Mestre Fr. Christovam de 

Almeyda, Lisboa: na officina de Antonio Craesbeeck de Mello, 1665, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 29. 
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até Lisboa, portanto, no contexto das Batalhas da Restauração, sua conservação era imprescindível 

para a defesa de Portugal577. DUARTE, António Paulo David Silva. Para uma tipologia da guerra 

no século XVII: A Batalha das Linhas de Elvas. 2005. Disponível em: 
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recorrente nas monarquias ibéricas do século XVII, a qual trataremos mais 

adiante. Note-se que João da Costa não castigou ou puniu o general judicialmente, 

isto é, perante um tribunal, mas apenas o repreendeu. Ainda assim, o autor trata o 

acontecimento como extraordinário, e “digno de eterna memória”, o que indica 

que mesmo de forma reservada, a censura a oficiais de posto elevado não era uma 

prática comum578. 

Em relação ao mesmo tema, Cristóvão de Almeida prossegue: “Só para 

nosso Inclito Conde, e Justissimo Governador não houve posto, que fosse sagrado, 

por isso não fez nunca exceyção de pessoa na administração da justiça: como se 

fora hum soldado reprehendia, e castigava hum General”579. 

Nota-se, a partir do discurso do autor, que o exercício da justiça 

vindicativa, por parte de João da Costa, estava condicionado ao estabelecimento 

de certa igualdade em relação à repreensão e castigos aplicados àqueles que 

transgrediam a ordem social, isto é, o conde repreendia e castigava um general, 

como se este fosse um soldado. Entretanto, tal igualdade não correspondia ao 

conceito contemporâneo que temos de “igualdade perante a lei”, pois podemos 

perceber que o conde, mesmo que houvesse reprimido o general, não o puniu de 

fato, embora ameaçou fazê-lo, caso o oficial insistisse em sua conduta 

“escandalosa”. 

Em nível de suposição, podemos considerar que se em vez de um general, 

tratasse-se de um soldado, a punição pela mesma infração realizar-se-ia de 

maneira mais rigorosa. No entanto, por se tratar de um oficial de posto elevado e 

que, portanto, possuía diversos laços político-afetivos no seio da comunidade, o 

autor não se permite ao menos nomear o general, tampouco relatar qual havia sido 

seu delito, pois isso não seria “justo”. Assim, o autor refere-se apenas ao cargo 

ocupado e afirma apenas que o oficial dera “escândalo em certa matéria”, 

mantendo, dessa maneira, o decoro adequado à situação hierárquica. 

                                                           
578 Acerca desse episódio da reprimenda ao General, é interessante notar que o autor afirma que o 

conde “soube” que um de seus generais “dava escândalo em uma certa matéria”, ou seja, o conde 

não havia presenciado o fato em si, o que sugere que lhe fora feita uma denúncia por parte da 

comunidade dos militares da praça de Elvas, provavelmente insatisfeitos com a falta de honra e 

decoro hierárquico do referido General. 
579 ALMEIDA, Cristóvão de. Sermam nas exéquias do Conde de Soure, prégado no Collegio de 

S. Agostinho desta cidade de Lisboa no anno de 1664. pelo Padre Mestre Fr. Christovam de 

Almeyda, Lisboa: na officina de Antonio Craesbeeck de Mello, 1665, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 31. 
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Contudo, não era conveniente que o general prosseguisse com sua má-

conduta. Era necessário que o conde lhe repreendesse, ainda que de maneira 

discreta. Primeiramente, para manter o crédito dos subordinados em relação à 

administração da justiça, e em segundo, porque havendo motivos para que se 

censurasse o comportamento do oficial, não o fazer significaria favorecê-lo, 

conferindo-lhe mais do que lhe era devido, o que caracterizaria uma situação de 

injustiça, e possibilitaria a adoção de uma postura insolente por parte do oficial 

em questão. 

Segundo as Ordenações Filipinas, os nobres possuíam certas isenções 

relativas aos castigos por crimes cometidos. Legalmente, era proibido que nobres 

sofressem pena vil, tais como prisão, tortura, pregão (descrição pública da pena) 

e enforcamento, salvo nos casos de lesa-majestade, aleivosia, falsidade, moeda 

falsa, testemunho falso, feitiçaria, sodomia, alcovitaria e furto, pois nesses casos 

os nobres perderiam os seus privilégios naturais e poderiam ser punidos como 

“cada hum outro do povo”580.  

Essas isenções serviam para “salvaguardar o prestígio dos estados mais 

nobres da sociedade”581. Nesse sentido, a igualdade estrita perante a lei só existia 

em casos de crimes considerados extremamente graves; e somente nesses termos 

que o conde poderia repreender e castigar um general “como se fora um soldado”. 

No que diz respeito ao exercício específico da justiça comutativa, 

Fernando de Santo Agostinho, em sua Oraçam funebre nas exéquias do Rey Dom 

Manoel (1685), nos oferece um exemplo prático de prudência do rei em relação a 

essa categoria de justiça, e que também diz respeito à aversão acerca do emprego 

de favores nessa matéria. De acordo com o autor: 

 

[…] a primeira acção, que fez foy chamar os Ministros de 

Justiça, & mandar, que determinassem as causas, sem attender 

às pessoas, & porque eram muitas as demandas, & poucos os 

juizes, acrescentou o numero; & a todos os ordenados; para que 

nunca os interesses pudessem corromper a inteireza da 

justiça582. 

                                                           
580 ALMEIDA, Candido Mendes de. Ordenações Filipinas: livro V, títulos 133 e 138. 1870. 

Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242733>. Acesso em: 26 out. 2016. 
581 HESPANHA, António Manuel. História das Instituições. Épocas Medieval e Moderna, 

Coimbra: Almedina, 1982, p. 320. 
582 SANTO AGOSTINHO, Fernando de. Oraçam funebre nas exequias annuaes do Serenissimo 

Rey de Portugal Dom Manoel de gloriosa memoria. Disse a na Santa Casa da Misericordia desta 

Cidade de Lisboa, em treze de Dezembro de 1685. Fernando de S. Augustinho, da Ordem de S. 
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Nessa passagem, o autor afirma que a primeira ação de Dom Manuel foi 

ordenar aos ministros de justiça que determinassem as causas sem “atender” às 

pessoas, isto é, que não despachassem segundo considerações pessoais, e sim 

seguindo as normas tradicionais previstas no procedimento judicial, o que 

demonstraria o respeito do rei pelos princípios jurisdicionais583.  

Lopes Sierra, em seu panegírico ao governador-geral do Brasil, Afonso 

Furtado de Mendonça, menciona, igualmente, o respeito do governador pelos 

processos judiciais, que se encontrava acima de suas relações pessoais, mesmo as 

familiares. De acordo com o panegirista, durante seu governo, Afonso Furtado 

“pretendeu que se visse que não despachava por intermediários, Tanto que da mão 

de seu filho Não quis aceitar petições, dizendo que as metesse entre as outras, para 

Quando houvesse despacho584”.  

Ainda a respeito da administração da justiça comutativa, frei António Feio, 

em seu Sermão das exéquias (1621), proferido em razão da morte do Rei Filipe 

III, alega que o reino de Portugal havia contraído maus costumes e vícios de outros 

reinos, ligados ao luxo e vaidade de determinadas práticas cortesãs. Em 

contrapartida, o reino lusitano não havia seguido o exemplo de Castela na maneira 

rigorosa de exercer a justiça, pela qual os ministros, mesmo os de posto inferior, 

possuíam autoridade suficiente para cobrar dívidas, mesmo tratando-se de um 

nobre: 

 
E hua das queixas, que tenho de nos mesmos, he que tomando 

dos outros Reynos alguns vicios, & costumes, a saber a demasia 

no vestir, o excesso no trajar, as delicias no comer, a malicia no 

julgar, &sospeitar, do Reyno de Castella se nos não pegou a 

execussão de justiça: onde a autoridade dos ministros della, 

inda os inferiores, he tão respeitada, que confiadamente entrão 

pellas casas, te dos Grandes, a fazer suas execussões, & chegão 

a mandar desarmalas, para se pagarem aos acredores, sem aver 

quem replique [...]Não ha duvida que dos dous nervos, em que 

as Respublicas se sustentão, hum delles seja o premio, de que 

                                                           

Jeronymo, Offerecida ao Senhor Nuno de Mendonça, Conde de Val de Reys, Lisboa: na Officina 

de Joaõ Galraõ, 1686, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 9. 
583 CARDIM, Pedro. Administração e governo: uma reflexão sobre o vocabulário do Antigo 

Regime. In: BICALHO, Maria F.; FERLINI, Vera Lúcia A. Modos de governar: ideias e práticas 

políticas no império português, séculos XVI a XIX. São Paulo: Alameda, 2007, p. 61. 
584 SIERRA, Juan Lopes. As excelênciasdo governador: o Panegírico Fúnebre a D. Afonso 

Furtado (Bahia, 1676). In: SCWARTZ, Stuart B., e PÉCORA, Alcir (orgs.). As Excelências do 

Governador. O Panegírico Fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia, 1676). 

São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 147. 
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temos tratado, & o outro o castigo, & que em materia de pouca 

justiça, & falta de execução della, aja algumas queixas: ao que 

vos respondo que este mal não he estrangeiro, nem nos veyo de 

fora, mas he nosso proprio, & como natural, & tão antigo, que 

há hum Rey, que tivemos justiçoso, por cousa nova, lhe 

posemos nome de cru, & o tivemos por cruel585. 

 

Para o frei, a insuficiência da justiça comutativa por parte do governo do 

rei Filipe III, em sua função de resguardar a obrigação do pagamento de dívidas 

entre particulares, assunto que havia gerado o descontentamento dos súditos 

Portugueses, não era um mal estrangeiro, mas tinha sua origem em Portugal. No 

intuito de ilustrar seu argumento, o autor cita o exemplo de Pedro I de Portugal, 

que devido ao seu rigor, e até excessos no cumprimento da justiça, recebeu o 

epíteto de “Cru” ou “Cruel”. Na visão de António Feio, ao denominar Dom Pedro 

I de “Cru”, e considerar como novidade a severidade do monarca, os portugueses 

demonstraram seu pouco apreço pela execução da justiça, invalidando as queixas, 

e isentando Filipe III de culpa nessa questão. 

Por meio dos discursos citados até então, podemos perceber que tanto a 

justiça distributiva, quanto a comutativa e vindicativa eram exercidas pelos 

governantes e seus ministros conforme o estabelecimento da igualdade. 

Entretanto, tais categorias de justiça dispunham de meios diferentes para 

determinar a igualdade entre as partes586.  

De acordo com o pensamento aristotélico-tomista, na justiça distributiva, 

a igualdade se estabelecia a partir da dignidade da pessoa recompensada. Nesse 

sentido, ao distribuir os bens e direitos comuns do reino a um particular, 

considerava-se sua preponderância em relação ao todo da comunidade, isto é, 

quanto mais relevância uma pessoa possuía em meio a sociedade, mais bens e 

direitos lhe deveriam ser concedidos. Tal relevância era determinada por meio da 

honra e demais virtudes, assim como do mérito por serviços prestados ao bem-

comum587. 

                                                           
585  FEIO, António. Sermão das exequias que a Sancta See e cidade de Coimbra de comum 

cõcordia fizeraõ na morte do Catholico Rey D. Phelippe nosso senhor, terceiro de nome, & 

segundo Rey de Portugal, Lisboa: por Pedro Crasbeeck Impressor del Rey, 1621, Biblioteca 

Nacional de Portugal, p. 16 (v). 
586 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: <http://hjg.com.ar/sumat/>. 

Acesso em: 26 nov. 2016, segunda seção da segunda parte, questão 61, artigo 2.  
587 Ibidem, segunda seção da segunda parte, questão 61, artigo 2. 
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Em contrapartida, na justiça comutativa, uma vez que esta estava 

relacionada às trocas voluntárias entre particulares, e não à distribuição de bens e 

direitos comuns por parte de um governante, a paridade era determinada segundo 

a retribuição igualitária dos bens comutados, ou seja, era necessário que nas trocas 

ocorresse uma correspondência justa em relação aos bens e serviços permutados. 

Em outras palavras, necessitava-se que houvesse reciprocidade de obrigações 

entre as partes envolvidas588.  

Seguindo uma lógica semelhante, na justiça vindicativa, a igualdade se 

constituía mediante a compensação, de modo que a reação da parte ofendida fosse 

proporcional à ação do ofensor. Entretanto, tal compensação não ocorreria caso o 

perpetrador experimentasse o mesmo mal que havia causado. Primeiramente, 

porque quando alguém ofendia uma pessoa que ocupava um lugar mais alto na 

hierarquia social, a ofensa seria considerada mais grave e, portanto, mereceria que 

seu castigo excedesse a ofensa. Em segundo lugar, quando alguém prejudicava 

outro, ainda que este pertencesse ao mesmo grupo social, a restituição do dano 

também deveria ser maior, pois considerava-se que tal pessoa não havia lesado 

apenas a uma pessoa particular, mas também ao bem-comum, violando a 

seguridade e harmonia da sociedade, assim como a tutela do governante589. 

De acordo com essa perspectiva, no Antigo Regime ibérico, o 

estabelecimento da igualdade na administração da justiça estava vinculado ao 

exercício da equidade, considerada como uma correção casuística da lei positiva 

em relação aos casos não previstos por ela, haja vista sua impossibilidade de 

exprimir todas as circunstâncias relativas à aplicação da justiça de um modo geral.  

Assim, era necessário que o governante e seus ministros julgassem 

segundo a contingência dos casos, complementando a lei em resposta ao que ela 

deixava imprevisto, levando em consideração a legitimidade e licitude de suas 

deliberações, isto é, o juízo de equidade não poderia realizar-se contra o direito e 

a tradição jurídica590.  

                                                           
588 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: <http://hjg.com.ar/sumat/>. 

Acesso em: 26 nov. 2016, segunda seção da segunda parte, questão 61, artigo 4.  
589 Idem, ibidem. 
590 HESPANHA, Da Iustitia à disciplina: textos, poder e política penal no Antigo Regime. In: 

HESPANHA. (ed.). Justiça e litigiosidade: história e prospectiva. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1993, p. 529. 
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A equidade também estava relacionada à economia doméstica, pois assim 

como compreendia o imaginário político-social seiscentista, da mesma maneira 

que não havia conflito de interesses dentro da família, ou oposição externa à 

harmonia familiar e seus princípios, nos assuntos de justiça que tocavam ao bem-

comum do reino, compreendido como uma grande família, não deveria haver 

dualidade de interesses. Portanto, nas questões de justiça que não envolviam 

somente particulares, as decisões decorriam de considerações relacionadas às 

circunstâncias apresentadas591. 

Teologicamente, a justiça dos homens, isto é, a justiça positiva, fosse em 

sua categoria distributiva ou comutativa, diferentemente da justiça divina592, 

constituía uma maneira rude e imperfeita de corrigir as ocasiões de injustiça ou 

desordem nas relações de afeto que ligavam as pessoas, e as impulsionava para a 

vida em sociedade. Tais momentos de desarmonia ocorriam em razão do caráter 

inconstante do mundo sublunar e do comportamento humano, que muitas vezes, 

por incapacidade de compreender as revelações da natureza acerca da organização 

social, desviava-se da ordem da Criação, que constituía um ato de Amor Divino593.  

Como pudemos observar, os autores dos discursos memoriais enfatizavam 

o mérito como principal critério da justiça distributiva, assim como a igualdade 

nas relações de justiça comutativa e vindicativa, desaprovando o exercício da 

graça baseado em considerações pessoais e arbitrárias e a desigualdade provocada 

pela omissão ou intervenção arbitrária dos governantes e ministros na aplicação 

destas.  

A aversão ao recurso recorrente à graça pode estar relacionada a sua 

crescente utilização pelo rei para a concretização de seus interesses próprios, 

auxiliado pelos oficiais de órgãos e conselhos palatinos, nomeados por critérios 

                                                           
591 SUBTIL, José. Os poderes do centro. História de Portugal. MATTOSO, José (dir.). v.4, O 

Antigo Regime (1620-1807), HESPANHA, António Manuel (coord.). Círculo de Leitores, 1998, 

p. 142. 
592 Para os pensadores tomistas, a justiça também era pensada por meio de uma concepção 

hierárquica. Primeiramente havia a lei eterna, própria de Deus e inacessível à razão humana. Em 

segundo lugar, encontrava-se a lei divina, a qual Deus revelava aos homens por meio das Escrituras 

e da doutrina Católica. A seguir vinha a lei da natureza, inscrita por Deus na razão dos homens, 

para que estes fossem capazes de interpretar os desígnios divinos em relação ao mundo, embora 

tal interpretação fosse limitada pela impossibilidade de se compreender completamente a razão de 

Deus. E por último havia a lei humana, ou positiva que os homens criavam e promulgam para si 

próprios com o objetivo de governar as repúblicas. SKINNER, Quentin. As fundações do 

pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 426. 
593 HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica européia; síntese de um milênio. 

Florianópolis: Boiteux, 2005, p. 119. 
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de confiança política do monarca, afastando-se dos mecanismos tradicionais de 

recrutamento corporativo e ameaçando a conservação dos direitos e privilégios da 

nobreza594. 

Em contrapartida, também se percebe nos discursos a desaprovação do 

favor como critério para o provimento de cargos por parte de oficiais menores, 

como é o caso do mestre de campo general André de Albuquerque, que segundo 

João de Medeiros, preferia sempre fazer justiça do que “obrar favores”, naquilo 

que dizia respeito à nomeação para os postos do seu regimento595. Assim sendo, é 

possível que o favorecimento de pessoas na composição do quadro de ofícios já 

estivesse adquirindo uma conotação negativa, que associava essa prática informal 

a um certo grau de corrupção política. 

Em relação à ênfase conferida ao estabelecimento da igualdade, tal como 

era compreendida nas relações de justiça, é provável que esta estivesse associada 

ao juízo público em relação ao bom governo dos reis e demais homens notáveis. 

Como aponta Maravall, a consideração pública acerca de um governante não é 

unânime, pois está associada às conveniências dos grupos sociais. Nas monarquias 

ibéricas seiscentistas, os interesses estavam segmentados conforme os estamentos, 

ou seja, havia interesses próprios da plebe, assim como da nobreza596.  

Nesse sentido, para equilibrar as relações entre os membros que 

compunham a sociedade e assegurar sua boa reputação, os governantes não 

deveriam beneficiar a um ou grupo mais do que lhes era devido, bem como não 

deveriam abster-se de assegurar aquilo que lhes era justo. Isto é, era necessário 

que o rei e os titulares de cargos de governança respeitassem a igualdade natural 

dos homens perante a lei e a justiça597. 

Dessa forma, os discursos memoriais cumpriam uma importante função na 

manutenção dos equilíbrios sociais, como meios pelos quais as elites poderiam 

expressar seus juízos acerca dos governantes e suas administrações, legitimando 

ou condenando certas ações políticas.  

                                                           
594 CARDIM, Pedro. Administração e governo: uma reflexão sobre o vocabulário do Antigo 

Regime. In: BICALHO, Maria F.; FERLINI, Vera Lúcia A. Modos de governar: ideias e práticas 

políticas no império português, séculos XVI a XIX. São Paulo: Alameda, 2007, p. 59-67. 
595 CORREIA, João de Medeiros. Panegirico a Andre de Alboquerque Ribafria. Com os elogios 

que a sua morte se fizeram. Escreveo o D. Joam de Medeyros Correa, Lisboa:  na officina de 

Domingos Carneiro 1661, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 27. 
596 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 353. 
597 Ibidem, p. 353. 
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No que diz respeito à recorrência frequente de atuações mais autônomas 

dos governantes, como no caso do recurso à graça em sobreposição ao mérito na 

provisão dos cargos de governo, pode-se dizer que os discursos memoriais 

funcionavam como mecanismos de resistência às relações de poder que se 

desviavam do processo político/jurídico ordinário, reprovando-as e inibindo-as, 

haja vista que as evidenciações de tirania e arbitrariedade nos discursos possuíam 

grande força difamatória598. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
598 CARDIM, Pedro. Administração e governo: uma reflexão sobre o vocabulário do Antigo 

Regime. In: BICALHO, Maria F.; FERLINI, Vera Lúcia A. Modos de governar: ideias e práticas 

políticas no império português, séculos XVI a XIX. São Paulo: Alameda, 2007, p. 57. 
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As representações do poder e a boa vida dos notáveis 

Nenhuma cabeça é melhor cabeça que aquela que olha 

pelas partes de que se compõe seu corpo. Juan Lopes 

Sierra. 

                                        

No capítulo anterior, nós tratamos acerca da administração da justiça 

enquanto a principal função dos governantes, e cuja aplicação devia ser pautada 

pelo exercício da prudência. Para os autores ibéricos do século XVII, a prudência, 

enquanto saber de ordem operativa, assemelhava-se à arte, compreendida como 

potência da alma para a realização de determinadas obras. Dessa maneira, é 

possível encontrar nos discursos memoriais, espelhos de príncipes e tratados de 

bem-morrer, expressões que se referem à boa vida, à boa morte e à atividade 

política como sendo artes599. 

No entanto, a prudência se diferenciava da arte, pois enquanto esta 

constituía a boa capacidade de realização de uma obra, a prudência, além disso, 

conferia ao agente o bom uso dessa capacidade. Nesse sentido, além de uma 

virtude prática, como a arte, a prudência era considerada uma virtude moral, pois 

necessitava da boa ordenação da vontade para a realização de seu fim, ou seja, a 

boa aplicação da justiça nos diversos âmbitos político-sociais. Assim sendo, a 

prudência também era mais do que o meio para se alcançar a justiça, era a reta 

razão da ação particular na condução da vida temporal600. 

 

A prudência governativa e a astúcia 

 

Acerca da prudência enquanto fundamento do bom governo dos homens 

notáveis, Fernando de Santo Agostinho, em sua Oraçam funebre nas exequias do 

Rey Dom Manoel (1686), afirma que as ações, tanto do governante, quanto dos 

demais homens, devem partir da “razão, & do entendimento; pois quando falta a 

razão às obras, não he obrar, he faltar na obra, por isso o pecado he defeito”601. 

                                                           
599 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 242. 
600 Ibidem, p. 242-243. 
601 SANTO AGOSTINHO, Fernando de. Oraçam funebre nas exequias annuaes do Serenissimo 

Rey de Portugal Dom Manoel de gloriosa memoria. Disse a na Santa Casa da Misericordia desta 

Cidade de Lisboa, em treze de Dezembro de 1685. Fernando de S. Augustinho, da Ordem de S. 

Jeronymo, Offerecida ao Senhor Nuno de Mendonça, Conde de Val de Reys, Lisboa: na Officina 

de Joaõ Galraõ, 1686, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 9 
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Portanto, o pecado era considerado uma falha na razão natural de determinada 

pessoa, que deveria ser suprimida por meio da prudência, enquanto virtude moral. 

Ademais da vida temporal, a prudência também deveria ordenar o 

governante à bem-aventurança, como coloca Giuseppe Aimino, em seu El 

mausoleo machina erigida en las exequias del Señor Don Luis de Guzman Ponce 

de Leon (1668):  

 

El sentido solo se paga de lo que esta delante, sin cuidar lo 

futuro, pero quien gobierna con la Raçon sus obras, debe, para 

conseguir el fin regular sus acciones con el entendimiento. Las 

grandezas que en el mundo se gozan, hacen sinduda que 

facilmente el hombre se olvide del Cielo; y si descuida en vivir 

atento, y vigilante [...] no desconpusieron a nuestro Principe las 

grandezas del mundo; antes reconociendolas caducas, puso su 

coraçõn solamente en los bienes eternos602. 

 

De maneira semelhante, Bartolomé de Molina, em seu Breve tratado de 

las virtudes de don Iuan Garcia Alvarez de Toledo (1621), também evidencia a 

prudência do conde de Oropesa y Deleytosa em relação ao ajuste do seu governo 

com as matérias espirituais:  

 

Pues como el Conde era tan discreto, y de tan gran talento en lo 

natural, y en espiritual tan alumbrado del Cielo, era fuerça ser 

en todas sus cosas prudentissimo, y acertado. No las 

determinava de repente, sino miravalas muy de espacio, y 

comunicavalas con fidedignos sugetos, y encomendavalas a 

Dios, sin cuya luz todo es en la tierra, yerro, y desacierto603. 

 

Assim como Bartolomé de Molina, António dos Arcanjos, no seu Sermão 

nas honras que fes a cidade de Tavira na morte do Senhor Dom Joam IV (1657), 

evidencia a importância do conselho como fundamento da prudência do 

governante, de acordo com o frei, 

 

O ser bom politico não consiste em atinar no governo, pois 

todos os governos do mundo são desatinados, consiste nos 

                                                           
602 AIMINO, Giuseppe El mausoleo machina erigida em las solemnes exéquias del Señor Don 

Luis de Guzman Ponce de Leon, Gouernador, e capitan general del Estato de Milan. En regia 

capilla, y colegial iglesia de Santa Maria de la Escala, por lapiedad de DoñaMencia de Guzman 

Pimentel suconsorte; traducido al idioma españoldel italiano, por el. Dotor Ioseph de Villarroel, 

Milan: por el Gariboldo, 1668, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 99. 
603 MOLINA, Bartolomé de. Breve tratado de las virtudes de don Iuan Garcia Alvarez de Toledo, 

Monroy, y Ayala, quinto Conde de Oropesa y Deleytosa, Madrid:  por la viuda de Cosme Delgado, 

1621, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 57 (v). 
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desejos de atinar em quem governa; que se só faltas da vontade 

vem a ser culpas, sò nesta parte os desejos são merecimentos, 

sò acerta com a politica quem deseja acertar politico, nascem os 

erros do governo, ou das faltas na experiencia, ou dos sobejos 

na presumpção, ambos os danos se cortão, na tenção aos que 

mais sabem, na obediencia aos que melhor entendem, afferar ao 

discurso proprio não he ser politico, & sò ser attentado em 

admitir o juizo dos que mais entendem he seguir a politica604. 

 

Nessa passagem do sermão de António dos Arcanjos, podemos perceber 

uma articulação entre a prudência de Dom João IV, que o frei procura evidenciar, 

e o caráter inconstante do mundo temporal, que se refletia na política. Segundo 

essa concepção, o autor sugere que um bom governo é medido pela reta vontade 

do governante, ou seja, pela sua prudência, enquanto suas faltas eram resultado da 

instabilidade dos assuntos terrenos. Por meio dessa estratégia retórica, António 

dos Arcanjos busca defender o monarca de quaisquer queixas que o público 

pudesse ter em relação ao seu exercício régio. 

Aqueles que exerciam o poder político possuíam o justo governo dos 

grupos sociais como eixo operativo, e o bem-comum da república enquanto fim. 

Sob essa ótica, além de ordenar a conduta dos governados, os governantes 

deveriam ordenar a sua própria, principalmente naquilo que dizia respeito às 

situações ocasionais relacionadas ao seu ofício, e em relação às demandas da 

opinião comum, que compunham a sua fama605. 

 Nesse sentido, Paravicino y Arteaga, em seu Panegyrico funeral (1625), 

interpela seu público acerca da prudência de Filipe III em seu governo: “[...] mas 

como no regiria justa y dichosamente à los otros, se o à si se rigio tã dichosa y tan 

justamente, que ni afectos naturales desobedientes a la razõ se sospecharon del 

[...]?606”.  

São Tomás de Aquino denomina esse tipo de prudência, própria daqueles 

que governam, de prudência governativa. A prudência governativa era essencial 

para o governo da monarquia, em razão do grande poder concedido ao rei, que 

                                                           
604 ARCANJOS, António dos. Sermão nas honras que fes a cidade de Tavira em o Reyno do 

Algarve na morte do Serenissimo Senhor Dom Joam o IV. Rey de Portugal. Prêgado pello P. M. 

Fr. Antonio dos Archanjos na Igreja de S. Maria da mesma cidade, em 24. de Novembro de 1656, 

Lisboa:  na officina de Antonio Craesbeeck, 1657, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 7. 
605 Ibidem, p. 7. 
606 PARAVICINO y ARTEAGA. Panegyrico funeral a la gloriosa memoria del Señor Rey D. 

Filipe Tercero, el Piadoso, Madrid: por D. Teresa Iunti, 1625, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 

36. 
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poderia facilmente se degenerar em tirania, caso este não possuísse as virtudes 

necessárias para suportar o encargo de governar. Dessa forma, os governantes 

deveriam exercitar as virtudes governativas para que essas se tornassem hábitos, 

alcançando a excelência607. 

Deste modo, enquanto o aprimoramento das virtudes morais fosse 

suficiente para a boa vida dos homens comuns, eram necessárias àqueles que se 

encarregavam da administração do reino, virtudes específicas para o bem-viver, 

como a temperança, a liberdade e a fé, além da memória dos eventos passados, 

que lhes permitiam o entendimento das situações presentes e a providência para o 

futuro. Todavia, tais virtudes, próprias aos cargos de governo, eram partes 

integrantes de sua prudência, sendo esta, portanto, fundamento do exercício do 

poder político608. 

Partindo dessa lógica, Cristóbal Pérez de Herrera, em seu Elogio a las 

esclarecidas virtudes de del Rey Don Filipe II (1604), define a prudência como 

uma virtude que “prefiere la verdad a todas las amistades, promete con discrecion, 

apresura lo prometido, da mas de lo que prometio; enseña, como se ha de ordenar 

lo presente, acordarse de lo passado, y proveer en lo futuro609”. 

Vale mencionar que a prudência não era compreendida no mesmo sentido 

maquiavélico da astúcia, que pressupunha a utilização de artifícios contrários à 

moral cristã para a obtenção dos fins políticos, como o fingimento, a intriga e a 

mentira. Ao contrário, a prudência demandava a cautela e o recato por parte do 

governante610. Seguindo essa perspectiva, António da Silva e Sousa, em sua 

Instrucçam politica de legados (1656), difere a sagacidade e a malícia, próprias 

do diabo e dos “prudentes desse século”, da verdadeira prudência, com a qual os 

                                                           
607 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: <http://hjg.com.ar/sumat/>. 

Acesso em: 26 nov. 2016, primeira seção da segunda parte, questão 105, artigo 1. 
608 PARAVICINO y ARTEAGA. Panegyrico funeral a la gloriosa memoria del Señor Rey D. 

Filipe Tercero, el Piadoso, Madrid: por D. Teresa Iunti, 1625, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 

243-245. 
609 HERRERA, Cristóbal. Elogio a las esclarecidas virtudes de la C. R. M. del Rey N. S. Don 

Filipe II que esta en el cielo. Carta oratoria al Rey de las Españas y Nueuo Mundo Filipe III, por 

el D. Christoval Perez de Herrera, Valladolid: por Luis Sanchez, 1604, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 44. 
610 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 147. 
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príncipes deviam reger suas consciências e seus súditos, tendo em vista o bem-

comum611. 

 

As origens e os limites do poder régio 

 

Haja vista que no Antigo Regime das sociedades ibéricas, a aplicação da 

justiça, ou seja, a produção da concórdia entre as diversas comunidades, grupos 

sociais e territórios que compunham os reinos devia ser ordenada de acordo com 

os diversos graus da hierarquia político-social, faz-se necessário que analisemos 

as representações retóricas contidas nos discursos memoriais acerca da origem e 

legitimação do poder político, uma vez que este era transmitido pelo rei, segundo 

o escalonamento social, aos membros da nobreza, isto é, àqueles considerados 

socialmente mais aptos a assumir ofícios administrativos ou de governo. 

Acerca da origem do poder político da realeza, o desembargador do Porto 

e secretário das embaixadas aos reinos da Suécia e Dinamarca, doutor António 

Moniz de Carvalho612, em sua Traduçam613 de huma breve conclusão e apologia 

da Justiça del Rey N. Senhor, & dos motivos de sua felice aclamação (1641), 

afirma o seguinte: 

 

[…] Nem tem pouca força por parte do Serenissimo Rey Dom 

João o IV, aquelle direito, que resulta da universal aclamação 

da Nobreza, & Povo. Porque se bem o Reyno he hereditario, 

quando a causa dele se não decide entre os competidores, ou per 

difficuldade de direito, ou como acontece por violencia 

interposta de hua das partes a resolução pertence ao povo, para 

que elle decida, elegendo, e uze hu quasi postliminio nesse 

diteito de eleger, que teve radicado do principio, & depois o 

transferio hereditario nos Reys614. 

                                                           
611  SOUSA, António da Silva e. Instrucçam politica de legados ao Sereníssimo Principe Dom 

Afonso Nosso Senhor, por António da Silva e Sousa, Amburgo: [s.n], 1656, Biblioteca Nacional 

de Portugal, p. 39-44. 
612 António Moniz teve um importante papel na diplomacia portuguesa. Como secretário da 

embaixada portuguesa na França, assinou um dos folhetos mais destacados para a libertação do 

infante Dom Duarte de Bragança, feito prisioneiro pelos partidários do rei castelhano Filipe IV, 

após a aclamação de Dom João IV. ALMEIDA, Gustavo Kelly de. Herói em processo: escrita e 

diplomacia sobre d. Duarte de Bragança (1641-1649). 2011. 163 f. Dissertação (Mestrado) - Curso 

de História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2011. 
613 Tradução feita do original latim, escrita pelo mesmo autor, para o português.  
614. CARVALHO, António Moniz de. Traduçam de huma breve conclusão e apologia da Justiça 

del Rey N. Senhor, & dos motivos de sua felice acclamação, que fez em Latim o Doutor Antonio 

Moniz de Carvalho, Dezembargador da Relação do Porto, & Secretario das duas Embaixadas aos 

Reynos de Suecia, & Dinamarca impressa em a Cidade, & Corte de Esthocolmia do mesmo Reyno 

de Suecia, Lisboa: por Jorge Rodriguez : a custa de Lourenço de Queirós, Livreiro do Estado de 

Bragança 1641, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 15. 
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Para legitimar a ascensão de Dom João IV ao trono lusitano, após a 

Restauração da Independência de Portugal, o autor descreve a ideia da origem 

indireta e popular do poder real, que era resultado da aclamação da “Nobreza e 

Povo”. Dessa forma, a origem do poder régio partia do direito dos súditos de eleger 

seu monarca. Note-se que eleger não significava a escolha por maioria de votos, 

mas por predileção e aceitação, isto é, a nobreza e o povo reconhecia o rei como 

seu legítimo soberano, consensualmente e por meio de seus representantes, 

submetendo-se a ele por meio de um pacto (pactum subjectionis). Este pacto 

legitimava o poder, mas também impunha um objetivo ao monarca: o bem-comum 

do reino615. 

No entanto, combinada com a ideia do pactum subjectionis, o autor 

também evoca a ideia da sucessão hereditária do poder real, isto é, após a 

efetivação do pacto, o poder do monarca passava a ser transmitido 

hereditariamente. Nesse sentido, caso não houvesse uma descendência 

considerada legítima, ou por “dificuldade de direitos”, ou por “violência 

interposta” de uma das partes que disputavam a Coroa, caberia aos súditos a 

eleição de um novo rei616.  

Dessa forma, o autor confirma o direito de Dom João IV ao trono de 

Portugal e o advento da Dinastia de Bragança, posto que, embora sua sucessão não 

houvesse ocorrido por hereditariedade, fora por aclamação popular, justificada em 

razão da “violência” que a Coroa espanhola impunha ao reino de Portugal. 

Como podemos observar, não se tratava de um pacto social segundo o 

contratualismo absolutista do tipo hobbesiano, que concebia o pacto social 

enquanto a transferência definitiva de todos os poderes políticos dos cidadãos para 

o governante; tornando-se este contrato entre “sociedade civil” e governo político 

a única fonte válida de direitos e obrigações, e não mais a religião ou o direito 

natural. Tampouco podemos dizer que o pactum subjectionis se aproximava do 

contratualismo liberal, que visava a instauração de uma ordem político-social que 

maximizasse a liberdade individual, estando o pacto limitado por esse mesmo 

                                                           
615 HESPANHA, António Manuel. História das Instituições. Épocas Medieval e Moderna, 

Coimbra: Almedina, 1982, p. 304. 
616 Ibidem, p. 308. 
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objetivo, isto é, pelos direitos “naturais e universais” dos indivíduos em relação às 

jurisdições dos corpos políticos617.  

Contudo, para Skinner, no século XVII, os pensadores tomistas buscaram 

restringir o caráter radical das teorias “constitucionalistas” recorrentes na época, 

que conferiam demasiada ênfase ao poder popular frente ao monarca. Tais teorias 

defendiam que no momento do pactum subjectionis, os cidadãos jamais poderiam 

conceder ao governante poderes maiores do que eles próprios possuíam, assim, a 

população apenas delegava os seus direitos para que fossem exercidos em seu 

nome, considerando o governante como administrador da comunidade, e não 

como seu senhor618. 

Alguns pensadores tomistas, como Suárez, contradiziam essa interpretação 

da origem do poder régio, argumentando que no estabelecimento de uma 

comunidade política, os seus membros estariam criando, simultaneamente, um 

poder original sobre si mesmos, ou imperium. Esse poder consentia ao governante 

o direito de legislar e constranger os cidadãos por meio do exercício da justiça. 

Dessa maneira, no momento do pactum subjectionis, o poder popular passaria a 

residir no soberano em “absoluto”, conferindo a ele o domínio sobre a 

comunidade. Assim, segundo Suárez, o poder transferido da população ao rei não 

era realizado por mera delegação, mas possuía um caráter de ab-rogação por parte 

da comunidade, sendo possível ao monarca e seus agentes utilizarem-se dele da 

maneira como achassem conveniente619. 

Contudo, vale aqui fazermos uma ressalva. Nas “monarquias clássicas” da 

tradição europeia, mesmo a regra de que o rei estava desobrigado das leis não 

possuía o propósito de submeter os súditos à vontade única do monarca, mas de 

                                                           
617 Nas sociedades de Antigo Regime, o direito, sobretudo o natural, possuía uma função 

constitucional, portanto, era fundado no que se compreendia como os princípios necessários à vida 

em sociedade. Nesse sentido, o direito, enquanto fundamento originário do poder real (pactum 

subjectionis), e também dos contratos entre os diversos pólos de poder, tinha como objetivo a 

harmonia político-social pré-estabelecida pela ordem da Criação, e não a busca de segurança em 

relação aos perigos e incertezas das sociedades em estado natural, ou ainda o desejo de maximizar 

a felicidade e o bem-estar dos indivíduos. Sendo assim, no reino de Portugal seiscentista, não era 

a vontade dos indivíduos que fundava o pacto ou contrato social, mas o equilíbrio originário dos 

núcleos de poder, com seus respectivos direitos e deveres naturais, que obrigava a pactuar. 

HESPANHA, António Manuel, XAVIER, Ângela Barreto. A Representação da Sociedade e do 

Poder. In: MATTOSO, José (org.). História de Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, 1999, p. 115-

118. 
618 SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1996, p. 456-457. 
619 Ibidem, p. 457-459. 
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garantir seu direito soberano à iniciativa de legislar segundo as exigências 

cotidianas. Nesse sentido, dizer que os reis estavam acima das leis não significava 

que eles pudessem adotar uma arbitrariedade tirânica, ao menos como princípio 

de governo, haja vista que os governados, desde que não saíssem dos quadros da 

lei, conservavam a garantia de defender seus direitos e bens particulares620. 

 Retomando o discurso de António Moniz, e levando-se em consideração 

o contexto da Restauração, é possível notar que autor se contrapõe à tese de 

Suárez, evocando o pensamento recorrente de que o poder régio tinha sua origem 

na delegação dos direitos políticos da comunidade ao monarca, sendo este apenas 

seu administrador, enquanto delegado, e não como seu supremo possuidor. Nesse 

sentido, os cidadãos conservavam seus poderes originais, assim como a 

capacidade de depor o governante, caso este não empregasse o poder político em 

função do bem-comum621.   

Assim, para legitimar a ascensão de Dom João IV ao trono português e 

a deposição de Filipe IV, António Moniz declara que em caso de violência 

interposta, como seria, para o autor, a união das duas Coroas, a comunidade do 

reino poderia reaver o poder que havia delegado ao monarca, na forma de um 

“quase postliminio622”, utilizando o seu direito de eleger um novo governante, 

prerrogativa que era anterior ao estabelecimento do governo político. 

Como se pode notar, o “contratualismo”, nos moldes do Antigo Regime 

ibérico, impunha limitações práticas ao exercício do poder régio. Acerca dessas 

restrições à ação política do monarca, António Moniz argumenta o seguinte: 

 

[...] negará alguem [...] que quando o governo he tiranico, & o 

Rey nam guarda, nem as leys do Reyno, nem o juramento, nem 

os concertos, se fica privado do dominio do mesmo Reyno? Por 

certo que ninguem deixarà de o affirmar, se julgar rectamente, 

                                                           
620 LADURIE, Le Roy, O Estado Monárquico: França 1460-1610, São Paulo, Companhia das. 

Letras, 1994, p. 13. 
621 SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1996, p. 458-459. 
622 No Dicionário da Língua Portuguesa, de Rafael Bluteau, encontra-se a seguinte definição de 

postlimino: “ficção pea qual o Cidadão, que perdera o estado civil estando cativo, era reputado 

como se não sofrera aquela perda, e reintegrado em seus direitos. SILVA, Antonio de Moraes; 

BLUTEAU, D. Rafael. Diccionario da Lingua Portuguesa composto pelo padre D. Rafael 

Bluteau: reformado, e accrescentado por Antonio de Moraes Silva natural do Rio de Janeiro. 

Lisboa, Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789. Tomo Segundo L – Z, p. 224. 
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& he regra certissima usada muitas, & muitas vezes, nam sò 

especulativa, como praticamente623. 

 

A tirania era considerada como máximo desvio do bom-governo político e 

da boa vida do governante. São Tomás de Aquino, baseando-se no livro de 

Deuteronômio, afirma que enquanto categoria moral, a tirania diz respeito aos 

vícios dos governantes que degeneravam a monarquia, como a crueldade, a 

avareza, a cobiça e a falta de amor para com os súditos. No plano religioso, a 

tirania estava relacionada ao afastamento do temor de Deus e à desobediência à 

Lei Divina. No âmbito político-jurídico, a tirania referia-se, sobretudo, ao poder 

absoluto do governante, ou seja, o poder político legítimo deveria estar voltado à 

defesa dos cidadãos e à sua conveniência e não ao arbítrio particular do monarca. 

Ademais, também configurava tirania a promulgação de leis injustas e a 

espoliação dos cidadãos624.  

Nesse sentido, António Moniz afirma que quando o governo é tirânico, o 

monarca perde o seu direito de domínio sobre o reino. Segundo o autor, essa era 

uma regra a qual já se havia recorrido diversas vezes, sendo, portanto, uma norma 

legitimada pela tradição, e deveria ser reconhecida por todos aqueles que 

“julgassem retamente”, isto é, os homens prudentes. António Moniz considerava 

um governo tirânico, aquele a qual o rei não respeitasse as leis do reino, o 

juramento e os “concertos”625, pois estes estavam assegurados pelo direito natural, 

assim como defende o autor: “se o Rey falta no contrato, & juramento, bem se 

                                                           
623 CARVALHO, António Moniz de. Traduçam de huma breve conclusão e apologia da Justiça 

del Rey N. Senhor, & dos motivos de sua felice acclamação, que fez em Latim o Doutor Antonio 

Moniz de Carvalho, Dezembargador da Relação do Porto, & Secretario das duas Embaixadas aos 

Reynos de Suecia, & Dinamarca impressa em a Cidade, & Corte de Esthocolmia do mesmo Reyno 

de Suecia, Lisboa: por Jorge Rodriguez : a custa de Lourenço de Queirós, Livreiro do Estado de 

Bragança 1641, p. 8. 
624 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: <http://hjg.com.ar/sumat/>. 

Acesso em: 26 nov. 2016, primeira seção da segunda parte, questão 105, artigo 1. 
625 No assento feito em cortes pelos representantes dos três estados de Portugal, para a restituição 

do reino a Dom João IV, em 1641, encontramos o mesmo argumento apresentado por António 

Moniz para a deposição do Rei Filipe IV. De acordo com aqueles que assinaram o documento, o 

juramento de obediência e fidelidade feito pelos membros do reino de Portugal ao rei castelhano 

perdera sua legitimidade devido ao modo com o qual Filipe IV conduzia o seu governo, isto é, 

ordenando-o não ao bem-comum do reino, mas às suas “comodidades e utilidades”, o que 

compunha de “quasi todos os modos, que os Doctores apontão, para o Rey ser indigno de reinar”, 

não guardando ao reino seus devidos foros, liberdades e privilégios, além de não acudir à sua 

defesa  e impor pesados tributos aos súditos. PORTUGAL. Cortes, Lisboa, 1641. Assento feito em 

cortes pelos tres estados dos Reynos de Portugal da acclamação, restituição & juramento dos 

mesmos Reynos ao Rey Dom Joaõ o Quarto deste nome, Lisboa: por Paulo Craesbeeck, 1641. 
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segue contra elle aquella natural, & politica regra de direito. Que quem a fee 

quebrou a fee se quebra”626. 

Como nos referimos anteriormente, a tese de Suárez acerca da origem do 

poder político afirmava que o pactum subjectionis não configurava apenas a 

simples transferência dos direitos políticos da população ao rei, mas também a ab-

rogação da soberania original dos cidadãos em nome do monarca, que passaria a 

não reconhecer autoridade superior na ordem temporal. Segundo essa perspectiva, 

o rei encontrava-se acima das leis do reio, assim como de qualquer juramento e 

“concerto”627. Entretanto, ainda que se endossasse a tese de Suárez, de que o rei 

não estivesse submetido juridicamente à lei, ao juramento e ao pactum 

subjectionis, havia o dever moral, que lhe obrigava a obedecer às leis naturais do 

reino, cumprir o juramento régio e honrar os contratos firmados com as 

comunidades.  

Dessa maneira, o juramento régio, prestado junto aos representantes dos 

três estados do reino no momento da aclamação, no qual o monarca afirmava sua 

obrigação de respeitar as leis fundamentais do reino, legitimava os vínculos, ou 

“concertos” que interligavam o monarca ao corpo político, e possuía um caráter 

moral e religioso, que confirmava o dever real de governar em prol do bem-

comum dos cidadãos628. 

Nesse sentido, o juramento régio demandava reciprocidade, como 

compreendido pelo antropólogo Marcell Mauss, isto é, dizia respeito à temática 

dos dons e contra-dons, enquanto troca de benefícios entre as partes, que embora 

fossem aparentemente voluntários, possuíam um caráter moralmente obrigatório. 

Em uma sociedade hierarquicamente ordenada e fundada na honra, o juramento 

expressava a promessa do monarca em reger bem o reino, respeitando os foros e 

                                                           
626 CARVALHO, António Moniz de. Traduçam de huma breve conclusão e apologia da Justiça 

del Rey N. Senhor, & dos motivos de sua felice acclamação, que fez em Latim o Doutor Antonio 

Moniz de Carvalho, Dezembargador da Relação do Porto, & Secretario das duas Embaixadas aos 

Reynos de Suecia, & Dinamarca, impressa em a Cidade, & Corte de Esthocolmia do mesmo Reyno 

de Suecia, Lisboa: por Jorge Rodriguez : a custa de Lourenço de Queirós, Livreiro do Estado de 

Bragança 1641, p. 8. 
627 SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1996, p. 459-460. 
628 FERREIRA, José Miguel. A feliçe acclamação del Rey Dom João o IV: cerimónias e cultura 

política na Goa seiscentista. Revista de História da Sociedade e da Cultura, Coimbra, v. 13, p.231-

248, 2013, p. 236. 
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costumes das comunidades, e por parte destas, havia a confirmação do dever de 

obediência e conselho para com o rei629.  

Assim, enquanto compromisso de prestações de serviços mútuos, o 

juramento régio e, em contrapartida, o juramento de obediência ao rei realizado 

pelos três estados do reino, poderiam ser interpretados como parte da justiça 

comutativa, possuindo um caráter quase-jurídico630. 

Dessa forma, podemos notar que para António Moniz, o mau governo de 

Filipe IV em relação ao reino lusitano desobrigava os portugueses do juramento 

de obediência feito em Cortes, legitimando a deposição do monarca, em virtude 

da quebra do juramento régio por parte deste. Segundo essa perspectiva, o autor 

alude à ideia tradicional de que o monarca não era superior aos membros do reino 

em conjunto, e mesmo que não houvesse fundamentos jurídicos para a aclamação 

de um novo rei pela população, como defendia Suárez631, havia a força normativa 

da tradição, haja vista que tal regra fora já utilizada “várias e várias vezes”. 

Acerca do papel régio em relação ao reino, Frei Hortensio Felix Paravicino 

y Arteaga, em seu Panegyrico funeral a la gloriosa memoria del Señor Rey D. 

Filipe Tercero, el Piadoso (1625), diferencia os verbos “reinar”, no sentido de 

exercer o poder (domínio), e “reger”, no sentido de governar ou administrar (tendo 

em vista o bem-comum do reino): “[…] oficio es el Reynar (en opinion de 

grandes) no dignidad; y del termino de Rey, no la voz de Reynar, sino la del regir 

quiere el Grande Agostino que sea el origen”632. Baseando-se em Santo 

Agostinho, o frei afirma que antes de uma dignidade, ser rei era um ofício. Ao 

fazer tal afirmação, o autor evoca a ideia de que o monarca era considerado um 

oficial em seu reino, ainda que fosse o primeiro entre todos os demais, sendo sua 

                                                           
629 MELLO, Ieda Avênia de. Rituais e cerimônias régias da dinastia de Avis: pacto e conflito na 

entronização de D. João II. 2007. 217 f. Tese (Doutorado) - Curso de História, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2007, p. 76-154. 
630 HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 

Niterói, v.11, n.21, p. 121-143, 2006, p. 139. 
631 Entretanto, para Suárez, havia uma possibilidade, dentro da lei, de se depor um monarca. Tal 

possibilidade ocorreria quando a população necessitasse se preservar de uma iminente destruição 

do reino, isto é, quando o rei estivesse deliberadamente empenhado na destruição da república e 

na morte de um grande número de súditos. Em casos “menos graves”, o pensador afirma que não 

haveria razão para se depor o governante. SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento 

político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 452-453.   
632 PARAVICINO y ARTEAGA. Panegyrico funeral a la gloriosa memoria del Señor Rey D. 

Filipe Tercero, el Piadoso, Madrid: por D. Teresa Iunti, 1625, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 

11. 
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função servir aos seus vassalos, assegurando a sua felicidade, e não apenas o seu 

próprio bem, o que caracterizava o ministério régio enquanto encargo633. 

A distinção entre reinar e reger, pode também ser interpretada a partir da 

atuação política do rei. Nesse caso, reinar estaria associado à intervenção arbitrária 

do monarca na organização política do reino, ao passo que reger diria respeito a 

sua função reguladora, isto é, à administração da justiça para a manutenção do 

equilíbrio social634.  

Como aponta Maravall, no século XVII, o pensamento agostiniano acerca 

da função régia ainda permeava os discursos acerca do exercício do poder político. 

Para diversos escritores seiscentistas, o ministério real era considerado um ofício. 

Enquanto tal, este se desenvolvia, assim como os demais, visando a obtenção de 

resultados que não dependiam exclusivamente da vontade e da escolha do 

monarca, mas sim dos princípios que ordenavam o cargo, como o exercício da 

justiça e a manutenção da harmonia do reino635. 

Baena Parada, apoiando-se na Política de Aristóteles, na De Varia 

Historia, do pensador romano Cláudio Eliano, e no Tratado do Governo dos 

Príncipes, de São Tomás de Aquino, resume esse pensamento, em seu Epitome da 

vida, e feitos d'el Rei D. Sebastião (1691), da seguinte forma: 

 

[…] esto mismo parece que da a entender Santo Tomàs, con 

doctrina del apostolo San Pablo, quando dize: Que à los 

Principes, y Reyes se les ha de dar retribuicion por su trabajo. 

Luego si trabajan, y se les da retribuicion por su trabajo, no son 

señores, sino siervos; y lo confirman un poco mas abaxo el 

mismo Santo, con estas palabras: "El Reyno (dize) no se hizo 

por causa del Rey, sino al Rey, por causa del Reyno. De aqui se 

sigue, que su govierno debe ser Real, y no dispotico, en que aya 

esta diferencia, segun el mismo Santo; que el Real se ordena 

solo à la utilidad de los subditos: y el despotico es dominio 

absoluto, sobre vidas, y haziendas636. 

 

                                                           
633 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 320-321 
634 CARDIM, Pedro. Administração e governo: uma reflexão sobre o vocabulário do Antigo 

Regime. In: BICALHO, Maria F.; FERLINI, Vera Lúcia A. Modos de governar: ideias e práticas 

políticas no império português, séculos XVI a XIX. São Paulo: Alameda, 2007, p. 68. 
635 MARAVALL, J. A. op. cit., p. 76. 
636 BAENA PARADA, Juan de. Epitome da vida, e feitos d'el Rei D. Sebastião de Portugal, 

Madrid: en la Emprenta de Francisco Barries, 1691, Biblioteca Nacional de Portugal, p 58-59. 
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Retomando a questão do dever régio de respeito à lei e aos direitos naturais 

dos grupos sociais, Bernardo de Braga637, lente em teologia e abade do mosteiro 

de São Bento, localizado em Pernambuco, oferece-nos uma importante 

perspectiva acerca do imaginário político-social no que diz respeito aos limites do 

poder régio, em seu impresso intitulado Sentimentos publicos de Pernambuco na 

morte do Infante D. Duarte (1651). 

Contudo, creio ser necessário, antes de adentrarmos na questão,  uma breve 

contextualização em relação ao caso do infante de Bragança: após a Restauração 

da Independência, Dom Duarte, irmão de Dom João IV, havia se tornado persona 

non grata pelos partidários de Filipe IV de Espanha. Em 1641, encontrando-se o 

infante no centro do poder do Sacro Império, foi encarcerado por Fernando III, 

imperador do Sacro Império Romano-Germânico, por pressão dos ministros 

espanhóis que se encontravam em sua Corte. Após sua prisão, o infante foi 

transferido para Milão, área sob domínio espanhol, onde veio a falecer em 1649, 

em função de uma doença hepática, a qual os portugueses atribuíram aos maus-

tratos que o infante havia sofrido na prisão, por parte de guardas espanhóis638. Isto 

posto, o referido autor considera o seguinte: 

 

O Reys, Ó Monarchas do mundo, que matais por antojo estais 

certos neste desengado que o Rey nam he Senhor Absoluto das 

fazendas & vidas de seus vassallos, se nam conforme as leis, & 

oportunidade da conservaçam de seu Reyno & passando a 

moderaçam destes limittes, tam homicidas sam os Reys q 

privativamente matam como os outros matadores, antes o matar 

fica mais grave peccado no Rey pello absoluto poder com que 

arroga assy o arbitrio das vidas de que so Deos he absoluto 

Senhor, & sò elle pode tirar639. 

 

                                                           
637Bernardo de Braga foi um célebre pregado de seu tempo, foi abade no convento da Bahia e de 

Pernambuco, sendo eleito providencial desse último.MACHADO, Diogo Barbosa. Biblioteca 

lusitana: histórica, crítica e cronológica – na qual se compreende a notícia dos autores portugueses 

e das obras, que compuseram desde o tempo da promulgação da Lei da Graça até o tempo presente. 

Lisboa: Oficina de Antônio Isidoro da Fonseca, 1741-1759. 1 v, p. 523. 
638, ALMEIDA, Gustavo Kelly de. Herói em processo: escrita e diplomacia sobre d. Duarte de 

Bragança (1641-1649). 2011. 163 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2011. p. 8. 
639 BRAGA, Bernardo. Sentimentos publicos de Pernambuco na morte do Infante D. Duarte: 

assistindo o Mestre de Campo General de todo o Estado do Brasil Francisco Barreto, Governador 

das armas desta Capitania, com a camera & mais Nobreza na Igreja de N.S. de Nazareth Quarta 

feira, seis de Abril de 1650: offerecidos a Magestade de El Rey Dom Joam Quarto de Portugal 

pello Padre Frey Bernardo de Braga lente de Theologia Dom Abbade de S. Bento de Pernambuco. 

Que orou nestes sentimentos, Lisboa: por Domingos Lopes Rosa, 1651, Biblioteca Nacional de 

Lisboa, (sem número de páginas). 
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Esse trecho do discurso se aproxima de um matiz medieval da imagem do 

rei enquanto representante de Deus na Terra (Vicário de Deus), segundo o qual, o 

monarca possuía a função de administrador, e não possuidor das pessoas e dos 

bens materiais do reino. Em razão disso, ele devia seguir normas de conduta 

concretas na utilização de seus direitos ao gerenciar as “vidas e fazendas” de seus 

súditos640. Nesse sentido, o autor defende que o senhorio do rei em relação aos 

súditos e seus respectivos bens não era absoluto, ou seja, estava sujeito às leis e 

ao propósito de conservação do reino.  

Dessa forma, o monarca apenas poderia dispor das “vidas e fazendas” dos 

seus súditos em situações de guerra, e conforme a lei. Caso o rei ignorasse essas 

restrições, matando como “outros matadores privativamente”, ou seja, por 

motivos particulares, ele estaria incorrendo em uma ação tirânica.  

Os vícios possuíam maior gravidade no monarca do que em pessoas 

comuns, pois enquanto Vicário de Deus, este estava mais obrigado a observar 

exemplarmente os princípios morais cristãos. Seguindo essa perspectiva, o frei da 

Ordem de Santo Agostinho, José da Cruz, afirma, no manuscrito de seu Sermão 

das exequias do Serenissimo Infante Dom Duarte (1649), que “Mais cruel he a 

crueldade dos Principes, q a dos povos, q nos maiores se estranha mais este vicio 

q nos menores”641. 

Também é possível relacionar a passagem do discurso de Bernardo de 

Braga à ideia de Coroa. Para além da insígnia real do diadema físico, que adornava 

a cabeça dos reis, havia a concepção de uma Coroa invisível, que abarcava os 

direitos e privilégios essenciais dos diversos grupos que compunham o todo do 

corpo político-social. Dessa maneira, enquanto “ficção” política, a Coroa unia a 

figura do rei ao reino em um único corpo político, isto é, a Coroa dizia respeito às 

prerrogativas e direitos inalienáveis do monarca e dos súditos, principalmente dos 

nobres, considerados corresponsáveis pelo bem-comum do reino. Deste modo, a 

                                                           
640 NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-

XVI). Madrid: Eudema, 1988, p. 57. 
641 CRUZ, José da. Sermão das exequias do Serenissimo Infante Dom Duarte, que pregou o P.e 

Fr. Jozeph da Cruz Religiozo de S.to Augustinho em a Igreja maior de São Sebastião da cidade de 

Ponta Delgada ilha de São Miguel anno 1649, Manuscritos Reservados, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 1172. 
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Coroa era superior a natureza meramente física do rei, e geográfica do reino, assim 

como a todos súditos pensados individualmente642. 

Nessa concepção, pode-se dizer que havia uma distinção entre os direitos 

da pessoa do rei, e os direitos “impessoais” da Coroa; porém, sem que houvesse 

de fato uma separação entre os dois. O papel do governante em relação à Coroa 

era o de coordenação das diversas competências das esferas de poder, as quais 

compunham, junto a ele, um só corpo político. Isto posto, a vontade do monarca 

não poderia se impor sobre os interesses da Coroa como um todo, assim como 

todas as funções fisiológicas do corpo humano não podem concentrar-se 

isoladamente na cabeça. 

A Coroa, segundo Kantorowicz, era comparável ao Corpus Mysticum do 

reino, entretanto, enquanto a noção de Coroa estava mais relacionada ao papel do 

governante e da nobreza em relação aos direitos e bens comuns do reino, a ideia 

de corpo místico encontrava-se mais associada à unidade corporativa e 

continuidade do corpo político do reino como um todo. Nesse sentido, Baena 

Parada, em seu Epitome da vida, e feitos d'el Rei D. Sebastião (1691) afirma que  

 

Es la Republica un cuerpo Mystico, cuya a cabeça es el 

Rey, y los vassallos los demás membros: cada miembro 

particular se deve a la utilidad de todo el compuesto. Bien 

es que todos obedezcan a cabeça, porque en ella esta 

vinculado el govierno de todos: pero no es justo, que esta 

los encamine al precipicio; y como tengan obligacion las 

partes, en razon natural, y politica (segun doctrina de 

Aristoteles) à conservar su todo: de aqui es, que ni el Rey 

es de si mismo, ni los vassallos son del para arriesgarse, 

ni arriesgarlo, sino es en ocasion tan precisa, que sea 

conveniencia de todos; y entonces aun la muerte no serè 

muerte, sino religioso desprecio de la vida643. 

 

Apoiando-se na “Política” de Aristóteles, Baena Parada afirma que em 

relação ao corpo místico do reino, “nem o rei é de si mesmo”, isto é, sua vontade 

individual estava sujeita à conservação da totalidade do reino. Assim sendo, 

somente em situações específicas, como a guerra, o monarca poderia arriscar a 

                                                           
642 KANTOROWICZ, Ernst H. Os dois corpos do rei. Um estudo sobre teologia política medieval. 

São Paulo: Cia das Letras, 1998, p. 206-232. 
643 BAENA PARADA, Juan de. Epitome da vida, e feitos d'el Rei D. Sebastião de Portugal, 

Madrid: en la Emprenta de Francisco Barries, 1691, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 58-59. 
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própria vida e a vida dos súditos, nesse caso, a morte não seria morte, mas 

desprezo religioso da vida, associando-se à bem-aventurança. 

Segundo essa perspectiva, ao defender que “matar privativamente” 

consistia em um pecado gravíssimo por parte de um rei, devido à superioridade de 

sua posição na hierarquia social, e ao fato de que somente Deus é árbitro das vidas 

dos homens, Bernardo de Braga faz, retoricamente, uma censura ao rei Filipe IV, 

a quem os portugueses responsabilizavam diretamente pela morte de Dom Duarte 

no cárcere milanês, causada pelos maus-tratos aos quais o infante fora submetido 

por parte dos guardas espanhóis. Dessa forma, o autor constrói uma imagem 

negativa de Filipe IV, representando-o como cruel e injusto, enquanto também 

legitima a ascensão de Dom João IV ao trono lusitano. 

Ainda acerca da morte de Dom Duarte, e da resistência portuguesa em 

relação à centralização do poder exclusivamente na figura do rei, o mestre frei 

Timóteo de Seabra Pimentel644, em seu Panegyrico funeral, em a morte do 

Serenissimo Senhor Dom Duarte Infante de Portugal (1650), citando o filósofo 

Fílon de Alexandria, argumenta que: “a tyrania, diz a Sabedoria Divina, sempre 

fez do poder ley, & justiça. Porque não são isto juizos, & decretos, diz Philo de 

hum Principe de animo Principal, senão licenças, & desordens de hua impotencia 

tyrannica, que exerce o poder absoluto, segundo seu arbitrio”645.  

A partir da fala do autor, podemos perceber uma censura, ainda que velada, 

ao rei Filipe IV, que ao determinar a prisão do infante por traição à Coroa 

castelhana, estaria agindo tiranicamente, seguindo apenas a sua vontade, e não de 

acordo com os equilíbrios naturais da sociedade. Isto é, ainda que Dom Duarte 

fosse irmão de Dom João IV, considerado como rebelde pelos espanhóis, Filipe 

IV não possuía o direito de aprisioná-lo, sobretudo colocando-o em uma fortaleza 

                                                           
644 Timóteo de Seabra Pimentel foi doutor em teologia, procurador geral da Ordem do Carmo, e 

predicador geral de Lisboa. PERICÃO, Maria da Graça. Restauração: catálogo da colecção 

Visconde da Trindade. Coimbra: Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 1979, p. 253. Na 

relação dos títulos de Timóteo Seabra Pimentel, contidas no catálogo, também consta que ele foi 

pregador às majestades cesáreas, o que indica que o frei carmelita teve contato com a corte do 

Imperador Fernando III. 
645 PIMENTEL, Timóteo de Seabra. Panegyrico funeral, em a morte do Serenissimo Senhor Dom 

Duarte Infante de Portugal. Pregado em as honras que se lhe celebrarão em o seu Real Convento 

do Carmo de Lisboa. Dirigido ao Dom João o IV. Pelo M. Fr. Timotheo de Ciabra Pimentel, 

Lisboa: na Officina Craesbeeckiana 1650, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 12. 
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reservada a homicidas, adúlteros e ladrões646, o que feria sua honra enquanto 

nobre.  

Essa ideia de submissão e obediência do rei às leis do reino, enquanto 

característica de um bom governo, também se encontra nos discursos memoriais 

espanhóis, como é possível perceber no impresso chamado Elogio a las 

esclarecidas virtudes del Rey N. S. Don Filipe II que esta en el cielo (1604), de 

Cristóbal Pérez de Herrera. Para o autor, Filipe III “Sugetava su soberania y poder, 

y le hazia como inferior y obligado a la disposicion de las leyes, siendo esto 

muestra clara de tener atada y unida el alma con la razon y Divina Voluntad”647. 

Ademais da sujeição do monarca à lei, o autor afirma o ajuste dessa conduta à 

Vontade Divina, o que evidencia o caráter religioso do governo político. 

A ideia da “origem pactícia” do poder político real estava subordinada à 

concepção da origem divina da soberania régia, difundida no Ocidente durante 

todo o período medieval, e ainda presente no imaginário político-social dos súditos 

das monarquias ibéricas do século XVII, embora de maneira matizada. De acordo 

com tal concepção, Deus era considerado o primeiro e verdadeiro grande Rei, 

enquanto os monarcas humanos eram vistos como apenas suas representações 

imperfeitas648. 

Nesse sentido, podemos perceber dois tipos ou níveis de poder, o “poder 

político”, transferido ao rei pela nobreza e povo, e um “poder sacralizador”, 

transmitido pela Divindade diretamente ao rei. De acordo com essa perspectiva, 

todo o poder legítimo provinha, em última instância, de Deus. Este, enquanto 

primeiro governante, transferia o poder “descendentemente” ao monarca. De outro 

modo, o poder essencialmente político, com todos os direitos e deveres específicos 

relativos ao exercício do governo temporal, era delegado ao monarca por eleição, 

ou “aceitação” dos súditos. 

Acerca da origem Divina do poder real, Luis Machado Pereira Pinto, em 

seu Sermão offerecido a Magestade do Senhor Rey Dom Joam o IV (1656), diz o 

                                                           
646 ALMEIDA, Gustavo Kelly de. Herói em processo: escrita e diplomacia sobre d. Duarte de 

Bragança (1641-1649). 2011. 163 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2011, p. 133. 
647 HERRERA, Cristóbal. Elogio a las esclarecidas virtudes de la C. R. M. del Rey N. S. Don 

Filipe II que esta en el cielo. Carta oratoria al Rey de las Españas y Nueuo Mundo Filipe III, por 

el D. Christoval Perez de Herrera, Valladolid: por Luis Sanchez, 1604, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 88. 
648 NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-

XVI). Madrid: Eudema, 1988, p. 52. 
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seguinte: “Para q a todos cõstem serem os principes aneis de Deos já pela honra, 

& Dignidade Real […]. Já principalmente porque Deos N. Senhor por meyo dos 

mesmos Principes como cõ anel em q está aberto o sinete imprime nos corações 

dos subditos sua imagem, & sua Sagrada Doutrina”649. 

De acordo com o autor, os príncipes eram “anéis” de Deus, pela honra e 

dignidade real, pois o príncipe, com o sinete de seu anel, imprimia nos corações 

de seus súditos, a imagem e a sagrada doutrina de Deus. A partir dessa metáfora 

do anel, é possível perceber a ideia de que a honra e a dignidade real descendiam 

de Deus, que se valia dos príncipes como instrumentos para a universalização de 

sua doutrina. Esse pensamento remete a uma ideia medieval agostiniana, a qual 

afirmava que a condução dos súditos até Deus fazia parte do ministério régio, e se 

inseria na ordem da Igreja como um quase-sacerdócio, ou seja, embora o monarca 

não recebesse um sacramento de ordem sacerdotal, ele compartilhava deveres de 

ordem espiritual com a Igreja650. 

Nessa concepção, os príncipes eram instrumentalizados pela vontade 

Divina, ou Divina Providência, ao mesmo tempo que se utilizavam do poder real 

como meio de propagação da fé, ou seja, podemos perceber uma transmissão 

descendente do poder, desde Deus até os súditos, por intermédio do monarca. Tal 

ideia fica ainda mais clara em um outro parágrafo do mesmo sermão, em que Luis 

Machado, ao se referir às virtudes de Dom Teodósio, afirma que “Bem entendia 

aver em sua Real pessoa virtudes tão heroicas q sendo o anel da mão de Deos 

mediante elle imprimia em os subditos o sinal de Sua Divina Vontade a qual 

reconhecião em quaesquer cartas de Sua Alteza”651.  

Dessa forma, a demonstração do cumprimento das obrigações religiosas 

era de suma importância para a composição da exemplaridade da boa vida dos 

homens notáveis, chegando inclusive a se sobrepor ao governo político, como é 

possível perceber na defesa que António dos Arcanjos faz, em seu sermão, à 

regência de Dom João IV. O autor, apesar de reconhecer que possam ter havido 

falhas na administração do monarca, devido à inconstância do mundo temporal, 

                                                           
649 PINTO, Luís Machado Pereira. Sermão offerecido a Magestade do Senhor Rey Dom Joam o IV 

que nas exequias do Senhor Princepe Dom Theodosio pregou na Santa See de Miranda o Doutor 

Luis Machado Pereira Pinto, Lisboa: na Officina Craesbeeckiana, 1656, Biblioteca Nacional de 

Portugal. (Sem número de páginas). 
650 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 77. 
651 PINTO, op. cit., (Sem número de páginas). 
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afirma que “nenhuma porem ouve nestes desaseis annos em o Serviço da Igreja, 

donde tudo devem ser perfeiçoens”652. 

Retornando à questão dos monarcas enquanto representações imperfeitas 

de Deus, encontramos dois exemplos nos discursos memoriais espanhóis 

selecionados para a presente tese. Cristóbal Pérez de Herrera, ao tratar acerca do 

dever de obediência que os vassalos deviam observar em relação aos reis afirma, 

em seu Elogio a las esclarecidas[...] (1604), que “Las muchas obligaciones que 

los vasallos tienen de servir, y respetar a sus Reyes, nos enseñan las Divinas, y 

humanas letras, pues reinan en lugar de Dios como sus Tenientes en lo 

Temporal”653. Dessa maneira, a partir de um argumento retórico de ordem 

teológica, o autor alega que a obrigação de obedecer ao monarca provinha de sua 

atuação enquanto representante de Deus no âmbito temporal, portanto, a 

obediência que era devida à Divindade, também se devia ao rei, contanto que seu 

governo fosse justo, e não contradissesse nenhum mandamento divino654. 

Outro autor espanhol, Bartolomé de Molina, ao discorrer acerca do 

exercício da justiça por parte dos soberanos, declara em seu Breve tratado[...] 

(1621) que 

 

La justicia es una virtud tan propria de Dios, no solo enquanto 

Dios (à nuestro modo de entender) sino en quãto Señor 

Universal, Juez, y Superior de todo lo criado [...] y como el que 

es Principe, y cabeça entre los hombres, representa a Dios, y 

està en su lugar, deve tener a esta virtud por la mas essencial, y 

a las demas en cõparaciõ della, como acessorias [...]655. 

 

A partir dessa passagem, podemos inferir que, em virtude da origem divina 

do poder real, o exercício régio da justiça se aproximava do exercício divino da 

justiça, isto é, o rei não era análogo a Deus enquanto Deus, mas enquanto juiz. A 

semelhança dos ministérios (divino e real) residia na função de juiz, comum a 

                                                           
652 ARCANJOS, António dos. Sermão nas honras que fes a cidade de Tavira em o Reyno do 

Algarve na morte do Serenissimo Senhor Dom Joam o IV, p.11. 
653 HERRERA, Cristóbal. Elogio a las esclarecidas virtudes de la C. R. M. del Rey N. S. Don 
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ambos, embora o monarca representasse apenas a justiça dos homens, que apesar 

de ser inspirada pelas ordens natural e divina, era apenas seu reflexo imperfeito. 

Nesse sentido, o rei deveria conceber a justiça como sua virtude mais importante, 

pois era aquilo que o aproximava da Divindade.  

Outra ideia que podemos relacionar aos discursos citados é a de soberania. 

Soberania significava, sobretudo, que o rei representava a mais alta jurisdição do 

reino. Isso denota que o monarca possuía a preeminência da justiça em 

comparação aos demais polos de poder. Dessa forma, o próprio conceito de 

soberania implicava a existência de outras jurisdições dentro do reino, ainda que 

estas se encontrassem em posição de inferioridade em relação à jurisdição 

concernente à soberania régia656. 

O reconhecimento de diversas jurisdições, presididas pela soberania real, 

conferia um caráter essencialmente corporativo às monarquias de Antigo Regime. 

Não obstante a superioridade do ofício régio perante as demais esferas 

jurisdicionais, este deveria respeitar os privilégios das jurisdições inferiores, pois, 

ainda que possuíssem diferentes finalidades, todas participavam de um mesmo 

poder, proveniente de Deus, e mediado pelo monarca, que as unia em dois 

objetivos comuns, a paz e harmonia do reino (bem-comum), e a universalização 

da doutrina Católica. 

De acordo com o imaginário político-social das monarquias ibéricas do 

século XVII, a ordem social encontrava-se estabelecida anteriormente ao poder 

político. Isto é, a ordem da Criação divina, parcialmente observável pelos 

fenômenos naturais, como o funcionamento do corpo humano, era concebida não 

somente enquanto um modelo material, mas como transcendente em relação ao 

poder político, sendo este seu efeito. Dessa maneira, o poder era visto como 

instrumento da organização social, e não como seu fundamento. Assim sendo, o 

papel do bom-governante era a conservação da unidade entre as diversas 

jurisdições do reino, enquanto “cabeça entre os homens”, e não a instituição de 

novos elementos na ordem da monarquia657. 

Deste modo, ao estabelecer analogias entre o governo divino e a soberania 

régia, os autores dos discursos memoriais não pretendiam, precisamente, conferir 
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à realeza uma natureza divina, no sentido de conceder poderes absolutos ao 

monarca. Tal paralelismo deveria advertir o rei de que ele, enquanto representante 

de Deus na Terra, deveria seguir o exemplo divino, respeitando os ditames morais, 

afetivos e religiosos, sob os quais se assentava a ordem da Criação e, por reflexo, 

deveria assentar-se a ordem temporal658. 

Em relação às obrigações morais do rei, por ocupar o maior posto no 

ordenamento político-social, havendo sido eleito por Deus, o padre jesuíta e reitor 

do Colégio da Companhia de Jesus de Coimbra, Bento de Sequeira659, no impresso 

de sua Oraçam funeral em as honras do Serenissimo Inffante Dom Duarte (1650), 

declara o seguinte: “Tudo devem ser grandezas, em os que a natureza assinalou 

pera grandes; tudo mayor nos que deu, & divisou por mayores; tudo liberalidades, 

nos que o melhor se mostrou mais liberal, a este respeyto correm mayores 

obrigaçoens, & satisfaçoens com Deos, aos que tem de ser Principes”660. 

De fato, como afirmamos anteriormente, o rei estava obrigado a imitattio 

Dei, isto é, sua ação política devia se pautar pelos princípios cristãos de verdade e 

justiça, buscando o bem-comum do reino. Dessa forma, em virtude de sua 

preeminência na hierarquia político-social, o monarca deveria exceder a todos em 

suas virtudes, como podemos observar no trecho citado acima. Em contrapartida, 

os vícios e/ou a falta de boas qualidades na pessoa do rei eram mais reprováveis 

do que em qualquer outra pessoa, haja vista que entre suas funções essenciais e 

intransferíveis estava a de conduzir os seus súditos à honra e à virtude, servindo-

lhes de exemplo. Ademais, as virtudes e qualidades do rei, enquanto enviado de 

Deus, não eram consideradas como a justificação da soberania do ofício régio, 

                                                           
658 CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia 

Sacra, Lisboa, n. 11, p.21-57, 1999, p. 48. 
659 Bento de Sequeira foi providencial da província do Alentejo. Seu destaque enquanto pregador 

rendeu-lhe a simpatia do duque de Bragança, Dom Theodosio II, e seu filho, o Rei Dom João IV. 

MACHADO, Diogo Barbosa. Biblioteca lusitana: histórica, crítica e cronológica – na qual se 

compreende a notícia dos autores portugueses e das obras, que compuseram desde o tempo da 

promulgação da Lei da Graça até o tempo presente. Lisboa: Oficina de Antônio Isidoro da Fonseca, 

1741-1759. 1 v, p. 511. 
660 SEQUEIRA, Bento de. Oraçam funeral, que o P. Mestre Bento de Siqueira Reytor do Collegio 

da Companhia de Jesu, e do das Artes da Universidade de Coimbra, teve na Igreja do mesmo 

Collegio, em as honras do Serenissimo Iffante Dom Duarte Irman da Sacra, & Real Magestade 

delRey nosso Senhor Dom Joam o Quarto de Portugal. Aos 15. de Dezembro de 1649, Coimbra: 
na Officina Craesbeechiana, 1650, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 172. 
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antes, era essa condição que exigia tais virtudes e qualidades, até mesmo como um 

sinal de distinção em relação aos demais homens661. 

Prosseguindo com a questão das virtudes e qualidades essenciais do 

monarca enquanto representante de Deus em seu reino, Bento de Sequeira defende 

que: “[…] restalhe obrigaçãm de ser devoto com Deos, & liberal com o povo: este 

par de condiçoens inteyram hum sò espirito, ha sò Alma do Principe, qualquer 

dellas que lhe falte, tem espirito de meyas; vive com Alma partida, nam tem 

firmeza total, nem inteyreza de Principe”662. 

De acordo com o padre, a devoção à Divindade, em conjunto com a 

liberalidade, eram condições fundamentais para o exercício do governo. A 

devoção notória do monarca remonta à concepção medieval do rei cristianíssimo, 

que implicava uma postura religiosa a qual demonstrasse que o rei era um exemplo 

vivo do cristão ideal, e protetor máximo da religião Católica dentro do seu reino663. 

Nesse sentido, a devoção e a liberalidade eram qualidades pessoais 

indispensáveis ao monarca, e condições para o seu bom governo e boa vida. A 

liberalidade era considerada um atributo da alma, uma disposição para dar e 

distribuir cabedais, mas também para recompensar serviços prestados a uma 

pessoa ou casa. A liberalidade era considerada por diversos autores do século 

XVII como atributo régio por excelência, pois ao se demonstrar liberal, 

amparando os pobres e recompensando os nobres, o rei estava evidenciando e 

reforçando os laços afetivos com seus súditos664. 

A liberalidade também demonstrava que o monarca não possuía o vício da 

avareza e, portanto, provia os seus súditos como lhes era devido, para que esses se 

mostrassem sempre solícitos ao serviço real, como argumenta João Rodrigues 

Meneses de Sá665, no impresso do seu Elogio funeral do Principe D. Theodosio 
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(1653), escrito por um de seus criados, enquanto ele servia como embaixador 

extraordinário de Portugal em Londres. Acerca da virtude da liberalidade, o autor 

adverte o seguinte: “Não sejam os Principes avaros de honras, e acharam vassalos 

prodigos das vidas, e fazendas, que por meio de riscos e incommodos com luzidos 

acertos, procurem merecelas”666. 

Ainda a respeito da liberalidade, pode-se dizer que, segundo o imaginário 

político-social do século XVII, quanto mais abastado, mais se deveria distribuir 

dádivas, para que a harmonia natural da sociedade pudesse ser mantida. Em 

relação ao governante, a liberalidade era uma das obrigações centrais, e sinal de 

boa vida, enquanto, por outro lado, a avareza era considerada um grave vício, 

sujeito à censura popular. A liberalidade dos notáveis, especialmente do monarca, 

não deveria ser moderada, pois, como regra de ouro, devia-se distribuir na mesma 

proporção que se detinha667.  

Em relação aos pobres e necessitados, o monarca, enquanto protetor do 

povo, deveria compensar a situação dos desvalidos, garantindo os seus direitos, 

isto é, provendo e amparando os indefesos do reino, como os pobres, os enfermos, 

as viúvas e os órfãos, pois os mais fortes deviam, naturalmente, proteger aqueles 

que tinham menos possibilidade de defenderem a si mesmos. Nesse caso, a 

liberalidade não estava em beneficiar um serviço prestado, mas na virtude da 

misericórdia, pela qual dever-se-ia compensar o estado natural de miséria que a 

Providência Divina, em seus impulsos insondáveis, reservara a algumas 

pessoas668. 

A partir dos discursos memoriais citados até então, podemos perceber que 

de acordo com o imaginário político-social das monarquias ibéricas, a ação 

política do rei estava sujeita a uma série de limites. Enquanto Vicário de Deus, ele 

estava obrigado a obedecer às normas religiosas, do mesmo modo que deveria 

obedecer ao direito, porque este não se fundava apenas em sua vontade, mas no 
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pactum subjectionis. Nesse sentido, também era dever do monarca o respeito às 

normas morais, pois os poderes que lhe tinham sido conferidos pelo pacto tinham 

como objetivo a realização do bem-comum do reino. Por fim, o monarca deveria 

comportar-se como um pai para seus súditos, buscando sempre demonstrar e 

renovar os laços afetivos que lhes unia669. 

É importante ressaltar, como aponta Hespanha, que essas restrições à 

vontade política do rei não se resumiam a meros recursos retóricos, havia 

entidades que fiscalizavam o cumprimento dessas obrigações do ofício régio, 

como a Igreja, por exemplo, que ainda detinha a prerrogativa de excomungar o 

monarca, fato que desobrigava os súditos do dever de obediência para com o 

soberano; e os tribunais também podiam suspender as decisões do monarca, o que 

ocorria frequentemente, tanto nos tribunais superiores, quanto nos concelhios670. 

Um exemplo que encontramos nos discursos memoriais acerca do que foi 

proposto acima, é o fato citado no manuscrito Epítome da vida do Sereníssimo Rei 

de Portugal D. Afonso VI, de Luís Teixeira de Carvalho, o qual relata que em 

1652, o Rei Dom João IV, pai de Dom Afonso VI, pretendeu dar ao seu filho o 

arcebispado de Évora. Para tanto, o rei ordenou que se formasse um Conselho de 

Estado. Tal conselho foi contrário ao parecer de Dom João IV, pois "a nomeação 

não podia ter effeito, assim pela difficuldade de Roma, como por não querer o 

cabido de Évora ceder sua jurisdição, e vendo El Rey que os impedimentos 

apontados eram invenciveis, não instou pelo effeito da nomeação671". 

 

A participação na honra do monarca 

 

Após analisarmos as origens e limites do poder real, acreditamos ser 

necessário adentrarmos, a partir dos discursos memoriais, na questão das origens 

e limites do poder dos nobres, considerando-se a importância das posições 

ocupadas por estes no reino, enquanto auxiliares do monarca na coordenação dos 

diversos órgãos que compunham a sociedade, isto é, enquanto mãos e braços do 

corpo político-social regido pelo rei enquanto sua cabeça. 
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Como havíamos nos referido no primeiro capítulo desta tese, a ordenação 

hierárquica da sociedade não era decorrente de um decreto real, tampouco sua 

causa era devida diretamente ao poder econômico. Os critérios de sangue e 

nascimento, embora possuíssem um papel central no escalonamento da sociedade, 

não eram, na prática, estritamente determinantes, como aconteceria em uma 

sociedade de castas. No Antigo Regime, a hierarquia dos membros do reino era 

ordenada, sobretudo, em função do exercício “natural” relativo às diversas 

atividades ou ofícios dentro da organização político-social672. 

Nesse sentido, e levando em consideração a significativa ampliação do que 

se compreendia como nobreza no século XVII, optamos por designar como nobre, 

ou homem notável, não apenas aqueles que possuíam um título de nobreza formal, 

mas todos aqueles que possuíam um estatuto social superior, que lhes conferia 

direitos e privilégios próprios, e que lhes distinguia dos homens comuns (povo). 

O doutor em direito Francisco Xavier da Serra Craesbeeck, em seu 

manuscrito Espelho da nobreza do Reyno de Portugal, divide a nobreza entre 

nobreza de sangue, ou de origem, e a nobreza civil, ou política. A primeira 

consistia em uma longa sucessão hereditária de famílias que tiveram ascendentes 

ilustres e famosos por seus grandes feitos “em armas, ou letras, ou outro exercício 

honesto”, cuja a glória era passada aos descentes, para que estes a conservassem. 

O segundo tipo de nobreza era aquele que provinha do exercício de um cargo 

nobre da república, alcançado por meio de mercê régia, concedida em retribuição 

de serviços prestados, e não necessariamente pela sucessão de sangue, podendo o 

titular possuir ou não antepassados renomados673.   

Francisco Xavier defende que a primeira parte que compõe a nobreza é a 

antiguidade da reputação de nobre, essa, portanto, dependia da linhagem de 

sangue, haja vista que a fama não derivava apenas dos próprios feitos, mas 

também das ações virtuosas dos antepassados. A segunda parte da nobreza era a 

“clareza”, a qual além de ser demonstrada pelos ofícios desempenhados dentro da 

república, pelos senhorios de terra, e pelos títulos, deveria ser confirmada por meio 

das virtudes, como “letras, valor, lealdade, fidelidade e justiça”. De acordo com 

essa concepção, para o autor, a claridade do nobre tinha preeminência sobre a 
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antiguidade da linhagem hereditária, assim como do mero exercício de um cargo 

ou posse de terras e títulos674. 

Seguindo por esse viés, Bernardo de Braga, em seu manuscrito 

Sentimentos publicos de Pernambuco na morte do Infante D. Duarte (1651), 

interpela seu auditório da seguinte maneira: “Nam vedes o Mestre de Campo 

General de todo estado do Brasil todo enlutado. Nam vedes todos esses Mestres 

de Campo, Tenentes, Generaes, Sargentos Mayores, Capitaens, Ajudantes, 

Infantaria, Nam vedes toda a Nobreza desta Capitania cuberta de trevas de dò”675?  

Nota-se, pela passagem acima, que o autor circunscreve a nobreza da terra 

aos homens que ocupavam cargos militar-administrativos. Uma das razões para 

isso, era que em regiões ultramarinas conflituosas, como Pernambuco no contexto 

das invasões holandesas, os membros da comunidade reconheciam como nobres, 

aqueles que dispunham seus serviços para a conquista e conservação de territórios 

em nome da Coroa676.  

No entanto, no título do manuscrito, lê-se o seguinte acerca do sermão: 

“assistindo o Mestre de Campo General de todo o Estado do Brasil Francisco 

Barreto, Governador das armas desta Capitania, com a camera & mais Nobreza”. 

Ou seja, para Bernardo de Braga, além de Francisco Barreto de Meneses, que na 

ocasião ocupava o cargo de “Mestre Campo General”, os membros da câmara 

também eram considerados nobres. 

Nas comunidades que se formavam em territórios do além-mar, as 

câmaras, enquanto órgãos de representação local perante o reino, funcionavam 

como canais de negociação entre as elites regionais e o rei. Por meio das câmaras, 

os súditos do ultramar comprovavam os serviços prestados ao bem-comum do 

reino, e também requeriam determinados bens e privilégios em razão destes, 

reafirmando sua obediência e fidelidade à Coroa. Em contrapartida, o monarca, ao 

retribuir com mercês e privilégios os feitos valorosos dos homens notáveis daquela 
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comunidade, reconhecia-lhes como seus vassalos, e não apenas como simples 

colonos, o que lhes permitia arrogar para si a qualidade de nobre, distinguindo-se 

em relação à “arraia miúda677. Nesse sentido, cremos que o fato do autor referir-

se à câmara enquanto nobreza, devia-se à importância que seus membros possuíam 

na viabilização do acesso a cargos e estatutos político-sociais678. 

Prosseguindo com a questão das elites locais, António Gil Preto679, no seu 

manuscrito intitulado Sentimentos Pella morte do Principe Dom Theodosio 

(1654), utiliza-se do termo “magistrado” para referir-se aos homens principais da 

cidade. De acordo com ele, “Governavão o Civil e Político da Republica, 

formando o Magistrado della, pela vereação do anno prezente, os idoneos, e 

capazes sogeitos em que o cuidado de todos se benefficiava680”. 

Como sugere a passagem citada, os magistrados não eram apenas 

autoridades jurídicas, mas também governavam o “civil e político” da cidade, isto 

é, mediavam tanto as relações entre particulares, quanto as relações entre esses e 

os poderes públicos681. Nesse sentido, como aponta Hespanha, nos diversos 

territórios portugueses, os magistrados das câmaras possuíam atribuições que 

compreendiam a jurisdição em primeira instância de quase todas as matérias 

relativas à administração da comunidade. Portanto, devido a sua importância na 
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homens notáveis formavam redes de interesse pessoais e institucionais, por meio das quais se ia 

hierarquizando a sociedade segundo a lógica corporativa do Antigo regime, isto é, de acordo com 

os ofícios ou funções. Nesse sentido, a nomeação para um cargo local, baseado apenas no arbítrio 

do monarca (graça), sem levar em consideração as relações de poder assentadas dentro das 

comunidades, e formadas por meio do favorecimento de acesso a cargos pela câmera, poderia 

provocar um desequilíbrio na ordenação político-social local, dificultando sua governabilidade. 
679 Antônio Gil Preto era natural da cidade de Goa, onde servia ao reino como escrivão das 

Justificações. MACHADO, Diogo Barbosa. Biblioteca lusitana: histórica, crítica e cronológica – 

na qual se compreende a notícia dos autores portugueses e das obras, que compuseram desde o 

tempo da promulgação da Lei da Graça até o tempo presente. Lisboa: Oficina Patriarcal de 

Francisco Luís Ameno (v. 4), 1741-1759. 4 v, p. 478-414. 
680 PRETO, Antônio Gil. Sentimentos Pella morte do Principe Dom Theodosio Demostrados Pella 

Nobre Cidade de Goa nas Solemnissimas Exequias q lhe Fez em sua Sé Primacial aos 22 de 

Dezembro de 1654. Goa, 1654, Torre do Tombo, p. 18. 
681 HESPANHA, António Manuel. História das Instituições. Épocas Medieval e Moderna, 

Coimbra: Almedina, 1982, p. 211. 
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vida local, os ofícios camarários eram capazes de conferir distinção social aos seus 

agentes682. 

Entretanto, é interessante mencionar que a importância das cidades ou vilas 

também era critério para a “nobreza” dos magistrados locais, como sugere 

Francisco Craesbeeck, em seu Espelho da nobreza do Reyno de Portugal. Ao se 

referir aos “homens bons” que, segundo o autor, eram todos aqueles que 

governavam as “vilas e lugares”, Francisco Craesbeeck afirma que “Gozão huns 

destes de nobreza, e outros não, pois só as tem quando assistem ao governo 

politico das cidades, e villas notaveis; em que somente custumão servir os 

nobres683”. 

 Assim sendo, os critérios de nobreza, que distinguiam o nobre do plebeu, 

não se resumiam estritamente à posse formal de um título nobiliárquico, tampouco 

à linhagem de sangue, mas também às obras ou empresas prestadas ao serviço da 

Coroa, a investidura em ofícios administrativos e concelhios, o exercício de cargos 

palatinos, a obtenção de comendas e hábitos de ordens religiosas e militares, a 

prática da advocacia e das letras, o ingresso em universidades, todas essas 

atividades eram meios pelo qual um homem podia alcançar um “estado 

privilegiado”, ou seja, uma posição social que possuía um grau de nobreza acima 

de outras. Contudo, era necessário que a condição de nobre fosse demonstrada por 

meio de determinadas condutas repetidas ao longo da vida684, pois a fama pública 

e a duração do tempo empenhado em obtê-la, também eram fundamentos centrais 

na legitimação da nobreza. 

Em relação ao tempo como fundamento da ascensão social, Lopes Sierra, 

no sermão que escreveu em ocasião da morte de Afonso Furtado, governador-

geral do Brasil, em 1676, afirma que uma das primeiras ações do governador “foi 

                                                           
682 MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Os concelhos e as comunidades. In: HESPANHA, António 

Manuel (Coord.). História de Portugal. O Antigo Regime (1620-1807). Lisboa: Editorial Estampa, 

1998. v. 4, p. 270. 
683 CRAESBEECK, Francisco Xavier da Serra. Espelho da nobreza do Reyno de Portugual. 

Manuscritos Reservados, [17--], p. 1. Biblioteca Nacional de Portugal, p. 103. 
684 Nessa mesma perspectiva, Mafalda Soares Cunha, ao tratar acerca das práticas senhoriais na 

última metade do século XVI e primeira metade do século XVII, chama a atenção para a 

necessidade de representação do poder político e social dos senhores, o que levava a uma 

demonstração diuturna dos seus símbolos de distinção social, que eram traduzidos pela ritualização 

das suas rotinas diárias, assim como a preocupação com suas aparições em cerimônias públicas. 

Dessa maneira, as condutas adotadas pelos senhores em público tornavam-se demonstrações 

solenes, devidamente codificadas, destinadas à exaltação dos seus estatutos sociais. CUNHA, 

Mafalda Soares da. A Casa de Bragança 1560-1640: práticas senhoriais e redes clientelares, 

Lisboa, Editorial Estampa, 2000, p. 90. 
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entender a qualidade dos ofícios que estavam vagos para provê-los, assim de 

justiça, como militares. E vendo que Antônio Teles, alcaide-mor desta praça, 

largava o bastão de capitão de infantaria, o deu a um soldado chamado Luís 

Cardoso, que havia 20 anos que servia de ajudante”685. 

É válido lembrar que a nobilitação, mesmo nos diversos matizes que 

apresentamos, estava vetada a certos grupos sociais, como comerciantes, oficiais 

mecânicos e cristãos novos. Todavia, mesmo apresentando alguma dessas 

condições de “vilania”, era possível uma certa mobilidade social por meio do 

exercício da graça, neste caso, pela capacidade excepcional do rei de “dispensar o 

defeito” de uma pessoa pretendente a um cargo ou mercê686. 

Essa escusa em relação às máculas de sangue e de ofício, também pode 

estar relacionada à soberania régia, por meio da qual o monarca estava investido 

de um poder extraordinário, a potestas extraordinaria, ou potestas absoluta, por 

meio da qual o rei poderia prescindir-se momentaneamente das leis e da ordem 

estabelecida, desde que ele entendesse que isso seria para o melhor proveito do 

bem-comum do reino. Por esse ângulo, a graça e a potestas extraordinária eram 

atributos régios semelhantes, de caráter extraordinário, evocados raramente, e 

apenas em circunstâncias excepcionais, sendo equiparáveis a um milagre687. 

Compreendemos que nas localidades, esse controle do acesso de conversos 

e pessoas que exerciam “ofícios vis” aos cargos administrativos e demais critérios 

nobilitantes era menos rigoroso, em contrapartida, também consideramos que as 

lógicas de ordenação político-social da Corte permaneciam no ideal de vida das 

comunidades locais, que adaptavam pragmaticamente os princípios tradicionais 

de escalonamento social à sua realidade. É nesse sentido que compreendemos o 

fato de que em Pernambuco, os homens notáveis arrogassem a si a qualidade de 

nobres, como um estatuto social que lhes diferia dos homens comuns daquela 

capitania. Nesse caso, o mais importante era “aparentar” a legitimidade da 

ocupação do cargo, ou do merecimento da mercê, perante a “opinião pública”, por 

                                                           
685 SIERRA, Juan Lopes. Vida o Panegírico fúnebre al senor Affonso de Furtado Castro do Rio 

Mendonca. In: SCWARTZ, Stuart B., e PÉCORA, Alcir (orgs.). As Excelências do Governador. 

O Panegírico Fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia, 1676). São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002, p. 29. 
686 OLIVAL, Fernanda, Rigor e interesses: os estatutos de limpeza de sangue em Portugal, 

Cadernos de Estudos Sefarditas, Lisboa, 2004, n.4, p. 151-182 p. 178-179. 
687 NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-

XVI). Madrid: Eudema, 1988, p. 122. 
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meio de demonstrações constantes de virtudes e comportamentos típicos da 

nobreza tradicional. 

Acerca das origens da nobreza, Zurara, no prólogo de sua Chronica dos 

feitos do Conde Dom Pedro de Meneses (1651-1700), escrita por encomenda do 

rei Dom Afonso V, afirma o seguinte: 

 
[...] porem he minha tenção com ajuda da Santíssima Trindade 

escrever em este volume os feitos que se fizerão na cidade de 

Cepta, depois q primamante foi tomada aos mouros p aqle 

magnanimo principe el Rey Dom João, e pq o filosofo diz q 

cada cousa q move outra move em virtude do primeiro 

movedor, não ficara aqlle tão excellente Rey apartado de todo 

da Gloria, e louvor que aquele conde, e outros nobres 

Cavalleiros [...] naquella cidade ganharão, ne avera pequena 

parte deste honroso louvor este Rey Dom Affonso o Quinto688. 

                                               

Zurara se vale da teoria aristotélico-tomista das causas segundas689 para 

explicar a origem da nobreza. Segundo afirma o autor, os feitos valorosos do 

conde e dos capitães em Ceuta, que culminaram com a conquista da cidade, 

haviam sido inspirados pelo rei Dom João I de Portugal, considerado o primeiro 

móvel, ou causa primeira das ações dos seus vassalos. Nesse sentido, o autor 

defende que apesar do seu discurso ser direcionado para o que aconteceu em Ceuta 

após a tomada da cidade por Dom João I, isto é, enquanto aquela conquista 

encontrava-se sob o governo de Dom Pedro de Meneses, as glórias alcançadas 

pelos feitos deste capitão e seus cavaleiros, também eram compartilhadas pelo 

monarca, haja vista que este era sua causa de origem.  

Em contrapartida, o Rei Dom Afonso V, que havia encomendado a crônica, 

também não ficaria “apartado de todo” dos louvores merecidos pelo conde e seus 

homens, pois ao conservar a memória das façanhas desses notáveis, o monarca 

encorajava o público receptor do discurso a emular essa forma de conduta 

exemplar, necessária ao ideal de boa vida da nobreza. 

                                                           
688 ZURARA, Gomes Eanes de. Chronica dos feitos do Conde Dom Pedro de Meneses primeiro 

Capitão que foi na cidade de Cepta, Lisboa, [1651-1700?], Manuscritos Reservados, Biblioteca 

Nacional de Portugal, Prólogo. 
689 Segundo essa teoria, de inspiração aristotélica, nada se move por si além de Deus, a “causa 

primeira”, que “move sem ser movido, e não pode ser diferente do que é”. Diferentemente de Deus, 

tudo o que é criado e existe temporalmente necessita de uma causa motriz, que se move em uma 

determinada direção segundo sua natureza, e move outros sujeitos a partir de sua força, ou 

influência. FERNANDEZ, D. L. O ser em São Tomás de Aquino. Linguagem Acadêmica, Batatais, 

v. 02, p. 51-64, 2012, p. 52-53. 
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Para Zurara, a encomenda da obra por parte do Rei Dom Afonso V também 

era digna de grandes louvores, pois, “certo o acto deste principe deve ser para 

sempre de grande louvor tanto mayor quanto se considerar q elle antepos o louvor 

dos outros a sua propria fama690”. Nesse sentido, o autor adentra na questão da 

fama pública, considerada como predicadora de virtudes, e alcançada por meio de 

boas ações. Entretanto, apesar de seu papel central para a boa vida dos notáveis, a 

fama pública não deveria ser um fim em si, mas dever-se-ia adotar uma postura 

estoica perante ela, pois apenas as virtudes possuíam valor próprio691. Portanto, ao 

antepor a memória dos feitos do conde a sua própria, Dom Afonso V estava 

demonstrando a sua abnegação em relação à vaidade das glórias mundanas. 

Ainda em relação às origens da nobreza, o prelado Cristóvão de Almeida, 

em sua Oraçam fúnebre nas exequias do Rey Dom Manoel (1665), defende um 

discurso semelhante ao de Zurara, ao exaltar os feitos dos grandes exploradores 

portugueses a serviço do rei Dom Manuel I de Portugal, para o autor: 

 

O Varoens Illustres! O Varoens Insignes! Rayos 

verdadeyramente daquelle Sol Resplandescente,& Rey 

Serenissimo Dom Manoel para cujo valor foi o mundo todo 

pouco teathro. Vossos erão os golpes, mas Seus os triumphos, 

porq ainda que vòs obraveis as façanhas Elle ministrava as 

influencias. Bem pòde dizer cada hum de vòs com este Grande 

Principe: non moriar sed vivam: nam nos acabou a morte, porq 

o que nos outros he natureza, em nòs foi roubo: roubounos a 

vida, nam no la tirou. Esta grande diferença se dà entre o que se 

leva por roubo, & o que se leva por divida; que no que a mim 

me levão por divida fico perdendo a possessam, & o dominio, 

& no que me levão por roubo nam perco o dominio ainda que 

perca a possessam. Porque se ha de dizer logo q perderam a vida 

aquelle Rey valeroso, & aquelles Capitaens, que merecerão 

viver por toda eternidade! Nòs morremos por divida, elles 

morrerão por roubo que lhes fes a morte, & por isso não 

morrerão porq ainda q faltarão por existencia ficarão vivos por 

merecimento. Esta graça tem o merecimento, que fas as couzas 

mais de quem as merece que de quem as logra: Hum bem 

merecido que he justamente logrado, nam he tam proprio por 

logrado como he proprio pro merecido. Lograr sem merecer 

nam he lograr: merecer ainda que seja sem possuir este he o 

verdadeiro lograr692. 

                                                           
690  ZURARA, Gomes Eanes de. Chronica dos feitos do Conde Dom Pedro de Meneses primeiro 

Capitão que foi na cidade de Cepta, Lisboa, [1651-1700?], Manuscritos Reservados, Biblioteca 

Nacional de Portugal, prólogo. 
691 MARTÍNEZ TORREJÓN, José Miguel. Diálogo de la nobleza y fama. Criticón, Tolouse, n. 

59, 1993, p. 25-26. 
692 ALMEIDA, Cristóvão de. Oraçam fúnebre nas exequias annuaes do Serenissimo Rey de 

Portugal Dom Manoel. Disse-a na Santa Casa da Misericordia desta cidade de Lisboa em 13. de 
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Nessa passagem, na qual o autor exalta os feitos do rei Dom Manuel e seus 

capitães exploradores, podemos perceber, tal como na crônica de Zurara, uma 

adaptação da teoria tomista das causas segundas. Por essa perspectiva, como já foi 

citado anteriormente, o monarca era considerado a causa motriz dos feitos dos 

seus vassalos, enquanto estes eram apenas sujeitos dessa causa. Dessa forma, os 

nobres são representados como “raios” do rei enquanto Sol, que lhes encorajava a 

realizar “façanhas”, isto é, descobrir novos territórios e rotas marítimas. No 

entanto, para o autor, mesmo os grandes feitos e vitórias da nobreza eram possíveis 

apenas porque essas eram “influenciadas” pelo monarca, ou seja, as boas obras 

dos nobres eram vistas como efeitos de sua causa original, o rei.  

Cristóvão de Almeida ainda chama a atenção do seu público receptor para 

a questão do mérito, o qual já tratamos no capítulo anterior. Segundo defende o 

autor, o merecimento era mais importante do que o bem conquistado. Nesse 

sentido, o lograr sem merecer não era algo desejável, enquanto o merecimento, 

mesmo sem lograr, configurava a verdadeira posse, capaz de ilustrar e conferir 

uma boa memória à vida do homem notável, evitando que este “morresse”, em 

outras palavras, que fosse esquecido. Dessa forma, o rei e seus capitães693 não 

morreram de todo, pois viveriam eternamente pelo merecimento dos seus serviços 

à Coroa, e também pela memória desse mérito. 

Também é possível dizer, a partir das palavras do autor, que por meio de 

suas obras, Dom Manuel I e seus capitães mereciam estar vivos, embora isso não 

fosse mais possível ser logrado fisicamente, ou seja, eles viveriam perpetuamente 

pela memória dos seus méritos, embora estivessem mortos. Essa perpetuação da 

fama obtida por meio das obras estava associada a uma valoração positiva do 

tempo que, desde a Idade Média, havia se distanciado da concepção agostiniana 

deste, enquanto símbolo de caducidade e morte, e passara a significar a 

continuidade da vida em relação a uma perspectiva que apontava tanto para o 

passado, quanto para o futuro694. 

                                                           

Dezembro de 1655 o P. M. Fr. Christovam de Almeyda, Lisboa: [s.n], 1665, Biblioteca Nacional 

de Portugal, (sem número de páginas). 
693 Para Cristóvão de Almeida, os capitães exploradores que junto com Dom Manuel são dignos 

de memória eterna são:  Vasco da Gama, João da Nova, Afonso de Albuquerque, António de 

Saldanha, Lopo Soarez, António Correa, Duarte de Menezes, Duarte Pacheco.  
694 KANTOROWICZ, Ernst H. Os dois corpos do rei. Um estudo sobre teologia política medieval. 

São Paulo: Cia das Letras, 1998, p. 174. 
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De maneira semelhante, Miguel de São Tomás, em seu Sermam nas 

exequias do Rey de Portugal D. Affonso VI (1683), também defende que os nobres 

partilhavam da mesma natureza do monarca: 

 

Toda a dita, e ventura dos vossos vassallos assim Angelicos 

como humanos consiste em vos verem triunfante, e glorioso: ut 

congnoscant te; porque em quanto vos virem glorioso, não 

poderàõ sentir pena; e enquanto vos conhecerem triunfante, não 

poderàõ temer desgraça; que toda a sua dita, e ventura se cifra 

no logro da vossa vista triunfante, e glorioso. E a razão disto, 

além de outras, he, porque a dita dos vassalllos anda tão annexa 

à felicidade de seu Principe, que he impossivel, sendo o 

Principe ditoso, ser o vassalllo desgraçado; porque se a ventura 

se cifra nas estrellas, a mesma estrella, que he do Principe, he 

dos vassalllos estrella695. 

 

Esse argumento é iniciado pelo autor a partir de um tema em latim, retirado 

do Evangelho de São João, que pode ser traduzido da seguinte maneira: “E a 

vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus696”. Com isso, o frei 

afirma que a felicidade dos “vassalos” de Deus, tanto dos homens quanto dos 

anjos, se fundamentava no conhecimento e visão de sua glória e triunfo.  

Após definir o tema, Miguel de São Tomás resume-o em apenas uma frase: 

ut congnoscant te, ou seja, “que te conheçam”. A partir disso, o frei é capaz de 

adaptar o tema bíblico, que primeiramente se referia a Deus, para o plano dos 

monarcas temporais. Nesse sentido, o bem-comum dos vassalos encontrava-se 

vinculado estreitamente aos exemplos retirados da boa fama dos monarcas697. Em 

outras palavras, toda a ventura dos nobres dependia das demonstrações dos 

triunfos do rei, pois a felicidade do monarca possuía a mesma causa, ou origem, 

da felicidade dos vassalos, ou como coloca o frei:  “se a ventura se cifra nas 

estrellas, a mesma estrella, que he do Principe, he dos vassalllos estrella”.  

                                                           
695 SÃO TOMÁS, Miguel de. Sermam que prégou o Padre Mestre Fr. Miguel de S. Thomas... nas 

exequias do serenissimo Rey de Portugal D. Affonso VI celebradas na Sé de Portalegre em 9 de 

Outubro de 1683, Lisboa: na Off. de Miguel Rodrigues, 1735, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 

14. 
696 Evangelho de São João, 17:3. BÍBLIA. N. T. Evangelho de São João. In: BÍBLIA. Português. 

Bíblia sagrada: contendo o antigo e o novo testamento. Tradução de João Ferreira de Almeida. Rio 

de Janeiro: Sociedade Bíblica do Brasil, 1966. 
697 Para alguns autores castelhanos do baixo medievo, cujas ideias acreditamos que possuem ecos 

ainda na Idade Moderna, os bons exemplos dos monarcas eram mais importantes para o bem-

comum do reino do que as próprias ordens que dele provinham. NIETO SORIA, José 

Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-XVI). Madrid: Eudema, 

1988, p. 85. 
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Além disso, aquilo que se mostrava nas Escrituras era concebido como 

figuras legadas por Deus para a instrução dos homens e, portanto, os autores dos 

discursos memoriais não poderiam ignorar a relação entre os relatos bíblicos e as 

instituições humanas. Os fatos e preceitos contidos na Bíblia, compreendidos 

adequadamente por aqueles que detinham autoridade para tal, conduzia 

diretamente à verdadeira Razão de Estado Católica, incluindo, nesse caso, não 

apenas a fama, mas também termos mais pragmáticos para a união e conservação 

do corpo político do reino, como a obrigação da nobreza de servir ao bem-comum 

por meio de feitos valorosos e as maneiras de retribuição dessas ações pelo 

monarca698. 

Dessa forma, a “ventura” do monarca possuía a mesma origem da dos 

nobres. Segundo essa perspectiva, podemos dizer que as autoridades do rei e da 

nobreza possuíam a mesma causa de origem, que nesse caso é representada por 

uma estrela, pois, como afirma o frei Luis da Silva, em sua oração fúnebre ao 

Marquês de Távora, escrita em 1674: “[...] as estrellas são o geroglifico da 

fidalguia […]”699. 

Podemos perceber nesses discursos, a recorrência da lógica da teoria 

aristotélica das quatro causas, que unia os monarcas e a nobreza em uma mesma 

cadeia de causa e efeito em relação às boas obras e à honra que delas provinham.  

Pode-se dizer que, segundo a lógica proposta pelos autores, os corpos físicos dos 

nobres eram a causa material das empresas, sua matéria, propriamente dita. A 

dignidade desses homens como nobres, e em relação ao cargo que exerciam, era 

sua causa formal, isto é, aquilo que os ordenava para que assumissem determinada 

postura ou praticassem determinada ação. O monarca era a causa eficiente, o 

princípio que atuava sobre os homens nobres para a consecução da obra. O bem-

comum constituía sua causa final, ou seja, a finalidade de toda empresa a serviço 

do reino. Todas essas diferentes causas eram movidas por Deus, o primeiro móvel 

e causa de todas as coisas700. 

                                                           
698 PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento, São Paulo: editora da unicamp", 2008, p. 167. 
699 SILVA, Luís da. Oraçam funebre, que disse D. Frey Luis da Sylva, no Convento de N. Senhora 

de Penha de França, nas exequias do Marquez de Tavora, Lisboa: por Antonio Rodriguez 

d'Abreu, 1674, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 16. 
700 SILVA, L. D. A teoria das quatro causas na fundamentação do poder civil em Marsílio de 

Pádua. In: VIII SEMANA ACADÊMICA DO PPG EM FILOSOFIA DA PUCRS, 8., 2011, Porto 

Alegre. Anais. Porto Alegre: Edipucrs, 2012. p. 1 - 10, p. 5. 
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Ainda prosseguindo por essa mesma lógica, de que o rei e a nobreza 

compartilhavam uma mesma causa, natureza fundamental, ou pelo menos que suas 

naturezas eram indissociáveis, gostaríamos de retornar à crônica Zurara, no trecho 

em que ele reproduz uma parte da fala do Rei Dom João I aos nobres que haviam 

ficado em Ceuta sob o comando do conde Dom Pedro de Meneses, animando-os 

a lutar para a defesa e manutenção da cidade: 

 
[...] somente vos digo que se ponha ante vossos olhos quando p 

ella pelleiares e peleíais polla mayor parte de minha horna, & 

vossa ca posto q a mi como a vossa Cabeça esta honra seria 

atribuida vozoutros não ficais sem muy grande parte pq como 

muy bem sabeis assi se hão os vassallos com o sñor como os 

membros com o corpo pois como podera a Cabeça ser tirada 

que os membros ayão sua parte de sentimento, & tanto mais 

quanto são chegados ao coração, certamente a mi não convem 

despender palavras em voz amoestar que sejeis fortes nas 

pelleias701. 

 

Assim como nas três transcrições antecedentes, o rei e os nobres são 

representados como partes inseparáveis de um todo, no qual o monarca ocupava 

uma posição proeminente, a partir da qual ele coordenava as ações dos seus 

vassalos. No entanto, ao utilizar a lógica do funcionamento de um corpo humano 

para representar a relação entre o rei e seus vassalos, a transcrição que Zurara faz 

da fala de Dom João I oferece noções mais concretas acerca de como os homens 

seiscentistas compreendiam o ordenamento político-social.  

A metáfora do organismo humano, ao oferecer um modelo comparativo 

que poderia ser facilmente assimilado por todos membros da sociedade, 

estabelecia e limitava as possibilidades de se pensar e dizer o político a partir de 

si mesma, enquanto uma “metáfora-matriz”702, que também serviria como 

fundamento para os “bons usos” do referencial retórico e conceitual nas práticas 

discursivas associadas ao poder político. 

De acordo com a metáfora utilizada pelo rei e reproduzida pelo cronista, o 

monarca e os vassalos eram articulados da mesma maneira que a cabeça e os 

membros de um grande corpo político-social. Assim sendo, caso a cabeça fosse 

                                                           
701 ZURARA, Gomes Eanes de. Chronica dos feitos do Conde Dom Pedro de Meneses primeiro 

Capitão que foi na cidade de Cepta, Lisboa, [1651-1700?], Manuscritos Reservados, Biblioteca 

Nacional de Portugal, p.11-11(v). 
702 JAVIER FERNÁNDEZ, Sebastián. Conceptos y metáforas en la política moderna. Algunas 

propuestas para una nueva historia político-intelectual, In: Jordi Canal y Javier Moreno Luzón, 

Historia Cultural de la Política Contemporánea, Madrid, 2010: CEPC, p. 11. 
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separada do restante do corpo, todos os membros sentiriam o golpe. Contudo, os 

membros não sentiriam a separação da cabeça de forma idêntica, aqueles mais 

próximos ao “coração”, isto é, os mais nobres, sofreriam o impacto com mais 

intensidade. 

Nesse sentido, da mesma maneira que a retirada da cabeça comprometeria 

todos os demais membros do corpo político-social, a honra desse corpo também 

dizia respeito a todos seus membros, ficando a cabeça com a “maior parte”. Poder-

se-ia dizer, nesse contexto específico, que a honra do corpo político-social era a 

reunião das diferentes honras de todos os seus membros, cuja a maior parte cabia 

ao monarca. 

Seguindo por essa perspectiva, as três metáforas utilizadas pelos autores 

supracitados evidenciam ideias semelhantes acerca da origem da nobreza. 

Cristóvão de Almeida retrata o monarca como o Sol, enquanto os cavaleiros eram 

os raios por ele propagados, Miguel de São Tomás afirma que a estrela que 

revelava a sorte do príncipe era a mesma que revelava a sorte dos vassalos, e 

Zurara representa o rei e seus vassalos como membros de um grande corpo, no 

qual o monarca era a cabeça. Todas as três metáforas podem ser relacionadas à 

soberania régia, pois todas apontam para o fato de que o poder do monarca era 

superior ao de todos os seus súditos, mas sem que esse poder fosse considerado 

distinto.  

Deste modo, as ações valorosas dos súditos, a felicidade e a honra do reino 

recaiam, em última instância, sobre o rei, sem que fosse necessária sua 

participação concreta na totalidade desses processos, bastando que ele mantivesse 

a unidade simbólica entre a instância régia e a nobreza, em uma relação de aliança 

e cooperação703, haja vista que o monarca era sempre a causa motriz dos feitos dos 

seus vassalos, da honra e do bem-comum do reino. 

Entretanto, os nobres de alta categoria também poderiam ser a causa 

motriz, ou causa eficiente dos feitos virtuosos de homens notáveis de classes mais 

baixas, como podemos observar pelas palavras de João de Medeiros, na 

dedicatória que fez ao governador de armas do Alentejo, António Luís de 

Meneses, em seu Panegirico a Andre de Alboquerque Ribafria (1661): 

 

                                                           
703 NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-

XVI). Madrid: Eudema, 1988, p. 128.  
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Pellos effeitos se conhecem as causas, & como V. Ex. foy o 

principio de nossa liberdade, assi na restituiçam deste Reino a 

seu legitimo Principe, como na facçam obrada em 14 de Janeiro 

do prezente anno de 1659. Aonde o grãde, Andre de 

Alboquerque, cujas virtudes relato, andou tam valente, como o 

era o General a que imitava, que foy a causa efficiente; com 

rezam restituo a V. Exc. o que de juro era seu, pois foi nomeado 

para este effeito por sua Mag. por Governador das Armas do 

Alentejo, escolhendoo entre outros dignissimos sogeitos, em 

occasiam em que hia arriscada nossa liberdade, ameaçada com 

todo o poder de Castella704. 

 

Ao afirmar que “pelos efeitos se conhecem as causas”, João de Medeiros 

inicia sua dedicatória com um pressuposto básico da filosofia do Pseudo-Dionísio 

Areopagita, retomada por São Tomás de Aquino. Segundo esse pensamento, um 

efeito sempre manifestava, de alguma maneira, a sua causa. Ou seja, a causa 

comunicava ao efeito, certos aspectos de seu modelo original, manifestando-se a 

si mesma nesse efeito. Deste modo, o efeito deveria possuir, invariavelmente, 

certo grau de similitude em relação à causa705.   

Assim sendo, João de Medeiros afirma que assim como António Luís de 

Menezes havia sido parte do princípio da restituição do trono português a Dom 

João IV706, ele também fora causa da vitória portuguesa na Batalha das Linhas de 

Elvas, em 1659, na qual servira como governador das armas do Alentejo. Dessa 

forma, ainda que o mestre de campo general André de Albuquerque, homenageado 

pelo panegírico, houvesse “andado tão valente”, a causa eficiente dos seus feitos 

havia sido António de Menezes, “general a quem imitava”. 

Prosseguindo por essa lógica, o autor sugere que ao dedicar o panegírico 

ao marquês, estava conferindo a António de Menezes aquilo que lhe pertencia por 

direito, haja vista que ele havia sido eleito entre os melhores fidalgos para proteger 

Portugal dos espanhóis. Nesse sentido, por meio da dedicatória, o autor estava 

                                                           
704 CORREIA, João de Medeiros. Panegirico a Andre de Alboquerque Ribafria. Com os elogios 

que a sua morte se fizeram. Escreveo o D. Joam de Medeyros Correa, Lisboa:  na officina de 

Domingos Carneiro 1661, Biblioteca Nacional de Portugal, dedicatória. 
705 CASTRO, R. C. G. Negatividade e Participação: A influência do Pseudo Dionísio Areopagita 

em Tomás de Aquino – Teologia, Filosofia e Educação. 2009. 192 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Educação, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2009, p. 111. 
706 António Luís de Menezes havia exercido um papel de destaque na Restauração, enquanto um 

dos principais fidalgos dentre os conjurados de 1640. AZEVEDO, Nicolau de Maia de. Relação 

de tudo o que se passou na felice aclamaçaõ do Mui Alto & Mui Poderoso Rey Dom João o IV 

nosso Senhor, cuja Monarquia prospere Deos por largos Annos. Dedicada aos fidalgos de 

Portugal: Lisboa, a custa de Lourenço de Anveres & na sua Oficina, 1641. 
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restituindo os resultados do efeito à sua causa original, ou seja, a vitória da Batalha 

de Elvas ao marquês. Pode-se dizer, portanto, que a fama dos feitos virtuosos de 

André de Albuquerque era também compartilhada por António de Menezes, 

enquanto sua causa eficiente. 

Segundo essa perspectiva, assim como a honra do corpo político sempre 

recaía, em última instância, sobre o rei, este também possuía a maior 

responsabilidade quanto a honra dos nobres, como afirma Baena Parada acerca do 

rei Dom Sebastião, em seu Epitome da vida, e feitos d'el Rei D. Sebastião (1691): 

 

conociò bien, que corri por su quenta el honor de sus vassallos, 

y que à èl solo tocava defenderlos, y eternizar sus hechos; y esto 

tenia en su memoria, y coraçõn tan fixo, que no era necessario 

hazer con èl lo que con Eneas, que para que fuesse belicoso, y 

clemente, le gravaron en las armas que traìa los hechos, y 

virtudes de sus Mayores707. 

 

Ao representar o rei e a nobreza enquanto partícipes de um mesmo tipo de 

poder, em maior ou menor grau, e projetado progressiva e regressivamente por 

meio de relações de causa e efeito, os autores dos discursos representavam uma 

sociedade de natureza compósita, na qual o poder que emanava do monarca era 

repartido decrescentemente entre diversas instâncias e níveis hierárquicos de 

nobreza, ao mesmo tempo que legitimavam a soberania régia como indispensável 

para a garantia da unidade do reino. 

No âmbito da retórica e da linguagem política, percebemos que os 

discursos analisados nesse capítulo possuem, em geral, o mesmo sentido, que 

consiste em encorajar os nobres à realização de feitos valorosos para o alcance da 

fama pública, isto é, movê-los à ação, fosse em relação à conservação do reino, ou 

àquilo que dizia respeito à expansão ultramarina, conquista e defesa dos novos 

territórios. Nesse sentido, podemos dizer que a metáfora do corpo, proposta por 

Zurara, por sua larga difusão e antiguidade708, compunha uma metáfora matriz, da 

qual se depreendia as outras duas: a metáfora da estrela, de Miguel de São Tomás, 

e a do Sol, de Cristóvão de Almeida. 

                                                           
707 BAENA PARADA, Juan de. Epitome da vida, e feitos d'el Rei D. Sebastião de Portugal, 

Madrid: en la Emprenta de Francisco Barries, 1691, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 14-15. 
708 A metáfora do corpo humano não é mais antiga apenas historicamente, mas também na própria 

cronologia dos discursos analisados: a crônica de Zurara, que nos apresenta a referida metáfora 

data de 1651, vindo a ser publicada entre 1651 e 1700, não se sabe ao certo, enquanto a oração 

fúnebre de Cristóvão Almeida data de 1665, e a de Miguel de São Tomás, 1683. 
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Isto posto, percebe-se que nos referidos discursos, as relações 

cabeça/membros, Sol/raios, e estrela-rei-vassalos, procuravam persuadir o público 

receptor de que os monarcas e os súditos compunham uma organização supra-

individual, na qual todas as partes eram irredutíveis; e o rei e os nobres partilhavam 

de um poder oriundo de uma mesma matriz, embora distribuído de maneira 

dispersa e hierarquizada. Assim sendo, essas metáforas cumpriam um importante 

papel na eficácia do chamado à ação, pois, se os vassalos eram parte do mesmo 

organismo que o rei, a honra individual de cada membro concorria para a honra 

do todo do corpo político-social, assim como a desonra individual também 

ocasionaria em prejuízo da integridade natural desse corpo. 

Essa união coletiva era política e espiritual ao mesmo tempo e incluía a 

participação de todos os membros do corpo político-social, que submetiam suas 

vontades individuais ao modelo hierárquico, o qual nunca poderia se dissolver. 

Dessa maneira, a comunhão das ordens em um corpo místico não fazia com que 

estas se tornassem mais fluidas, ao contrário, a união dos estamentos em um 

organismo supra-individual tornava mais patente as funções e jurisdições de cada 

um deles709.  

Isso fazia com que o monarca, estando no topo da hierarquia, fosse a mais 

perfeita imagem da harmonia política. Nesse sentido, os discursos memoriais se 

dirigiam estrategicamente aos monarcas e à nobreza, que por estarem em uma 

posição hierárquica superior às demais ordens, compunham a representação da 

ordem superior que regia o mundo, ampliando o alcance das mensagens que os 

autores queriam transmitir. Dessa forma, não se contestava a hierarquia, e sim 

certos vícios de costume dos estamentos superiores; também não se buscava 

dilatar o seu poder, pois este já estava dado pela tradição. O que se pretendia era 

realinhar os homens notáveis à hierarquia, movendo-os às ações que os 

confirmava enquanto nobreza710. 

Portanto, essas representações orgânicas711da sociedade não eram 

utilizadas nos discursos memoriais apenas para mover o público receptor ao 

empreendimento de feitos valorosos, mas também para reprovar determinados 

comportamentos. Um exemplo disso é o questionamento que o desembargador 

                                                           
709 PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento, São Paulo: editora da unicamp", 2008, p. 201. 
710 Ibidem, p. 201-104. 
711 Em relação a elementos naturalmente organizados. 
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António Moniz faz em sua Traduçam de huma breve conclusão e apologia da 

Justiça del Rey N. Senhor (1641), após descrever as evidências de tirania cometida 

por Filipe IV de Espanha contra o reino de Portugal712:  "Se el Rey Catholico 

tornar a culpa, & a causa a seus Ministros, por ventura os Ministros não são os 

olhos do Rey? Porque vio tão mal? Não são por ventura seus regatos? Porque 

permitio que a agoa corresse tão detestavelmente, & crescesse em hum mar de 

injurias?713”. 

Esse questionamento possui uma lógica similar aos trechos supracitados, 

todavia, em vez de encorajar a realização de feitos valorosos, busca demonstrar a 

culpa de Filipe IV em relação às injustiças que, segundo ele, a Coroa espanhola 

havia promovido contra o povo português. Em primeiro lugar, António Moniz 

afirma que os ministros eram os olhos do rei, isto é, deveriam dar notícias ao 

monarca acerca daquilo que ocorria em outros territórios, especificamente, 

Portugal. Em segundo lugar, o autor utiliza-se de uma metáfora, na qual os 

ministros são representados como regatos, que tinham o rei como fonte, cuja 

função era ordenar os seus cursos.  

A partir dessas metáforas, nota-se que António Moniz, assim como os 

autores citados anteriormente, representa o rei e seus ministros (nobreza) como 

partes de um todo indivisível. Nesse sentido, as “injustiças” que haviam ocorrido 

em Portugal, durante o período em que Filipe IV esteve à frente das duas Coroas, 

não poderia ser “culpa e causa” apenas de seus ministros, mas também do 

monarca, que não soubera escolher seus oficiais, ou ainda que não havia se 

ocupado em ordená-los devidamente, permitindo que se acumulassem as queixas 

dos portugueses em relação ao seu governo. 

                                                           
712 Para o autor, tais evidências eram os tributos abusivos e extraordinários, a venalidade de títulos, 

ofícios e comendas de ordens militares a pessoas indignas, a não observância das leis e foros de 

Portugal, a usurpação das armas e exércitos de Portugal para guerras estrangeiras e injustas, o 

desamparo das conquistas Portuguesas e os vários desmandos do Duque de Olivares, valido de 

Filipe IV. CARVALHO, António Moniz de. Traduçam de huma breve conclusão e apologia da 

Justiça del Rey N. Senhor, & dos motivos de sua felice acclamação, que fez em Latim o Doutor 

Antonio Moniz de Carvalho Dezembargador da Relação do Porto, & Secretario das duas 

Embaixadas aos Reynos de Suecia, & Dinamarca impressa em a Cidade, & Corte de Esthocolmia 

do mesmo Reyno de Suecia, Lisboa: por Jorge Rodriguez : a custa de Lourenço de Queirós, 

Livreiro do Estado de Bragança 1641, p. 8 (v)-10. 
713 CARVALHO, António Moniz de. Traduçam de huma breve conclusão e apologia da Justiça 

del Rey N. Senhor, & dos motivos de sua felice acclamação, que fez em Latim o Doutor Antonio 

Moniz de Carvalho Dezembargador da Relação do Porto, & Secretario das duas Embaixadas aos 

Reynos de Suecia, & Dinamarca impressa em a Cidade, & Corte de Esthocolmia do mesmo Reyno 

de Suecia, Lisboa: por Jorge Rodriguez : a custa de Lourenço de Queirós, Livreiro do Estado de 

Bragança 1641, p. 10. 
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 Relacionando esse trecho aos anteriores, podemos dizer que, da mesma 

forma que a honra do corpo político-social era repartida por todos seus membros, 

ou pelo menos pelos membros mais notáveis, a desonra e a culpa por situações de 

injustiça também deveriam ser compartilhadas entre o monarca e os nobres, sendo 

o rei aquele que ficaria com a maior parte desta, enquanto “fonte” da nobreza,  

pois se um bom exemplo de soberano inspirava e moralizava seus súditos, um mau 

exemplo só poderia ter o efeito contrário. 

Ainda no que diz respeito às origens da nobreza, nos discursos memoriais 

espanhóis também encontramos algumas ideias que se aproximam do que foi 

apresentado até então; como podemos observar no seguinte trecho do Epítome da 

vida do rei D. Sebastião (1691), escrita pelo licenciado madrileno Don Juan de 

Baena Parada: 

 

Imite al Sol, monarca de las luzes, que enriquece con ellas, 

aunque en distintos orbes à los astros, que substituen en sus 

tareas. Comunique en honores, y en riquezas sus influencias 

Reales à quien se sirva fiel. No levante vapores Maquiebelistas, 

que le turben, sino cristales, y Catolicos, que secunden pecificos 

su Imperio. Derrita atrevimientos desvanecidos, que fiados en 

cera, se remontan à la eliptica de su poder. Repita al mar los 

escarmientos de Ycaro, que ya conoce en remos fatigados, las 

que bolaram altas ambiciones714. 

 

De maneira semelhante a Cristóvão de Almeida, Baena Parada utiliza-se 

de uma metáfora que representa o rei enquanto Sol. De acordo com o autor, os reis 

deviam “imitar” o Sol, pois este era o “Monarca das luzes”. Assim sendo, tal como 

o Sol “enriquece” com suas luzes os astros que lhe “substituem em suas tarefas”, 

era uma obrigação régia retribuir com “honras e riquezas” os vassalos que 

prestassem bons serviços ao bem-comum do reino.  

No entanto, como afirma o licenciado, o Sol não ilumina os astros 

igualmente, mas em “distintos orbes”, o que pode ser interpretado, na prática, 

como os diferentes graus e esferas de atuação dentro da organização político-

social. Seguindo por essa lógica, da mesma maneira que o Sol não ilumina a todos 

os astros na mesma proporção, os benefícios concedidos aos vassalos pelos 

                                                           
714 BAENA PARADA, Juan de. Epitome da vida, e feitos d'el Rei D. Sebastião de Portugal, 

Madrid: en la Emprenta de Francisco Barries, 1691, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 31. 
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serviços prestados dependiam da importância destes, assim como da qualidade de 

quem os pudesse levar a cabo. 

A metáfora do monarca enquanto Sol, tal como é utilizada por Cristóvão 

de Almeida e Baena Parada, longe de representar um rei como senhor absoluto do 

reino, parece-nos expressar a ideia tomista de participação. Segundo o filósofo, 

aquilo que sofre influência dos raios solares não recebe a forma do próprio Sol, 

como se fosse outro Sol, mas sim a iluminação e o calor do Sol. Nesse sentido, 

tudo aquilo que é iluminado e aquecido pelo Sol participa de sua natureza, em 

diversos graus de similitude, haja vista que quanto mais distante um objeto se 

encontra do Sol, menos iluminação e calor ele recebe deste715. 

Sob essa ótica, todos os nobres possuíam uma similaridade em relação ao 

monarca, por participação em seu poder político, embora de forma reduzida, pois 

o rei se diferia dos demais nobres enquanto fonte de toda a nobreza. Assim sendo, 

quanto mais distante hierarquicamente do monarca, menos uma posição político-

social receberia influência de sua nobreza e majestade. 

Embora a representação do monarca como Sol seja mais relacionada a Luis 

XIV e seu projeto de monarquia absoluta, a imagem do rei-sol era comum a todas 

as monarquias europeias. O vasto uso da metáfora solar para se referir à realeza 

ocorria em virtude de sua identificação com o divino, e também por ser o único 

astro que mesmo se ocultando todas as noites, ressurge sempre o mesmo. 

Ademais, o Sol representava as virtudes que se esperava do monarca, como a 

universalidade, a liberalidade, a equidade, a justiça e a pureza716. 

Como foi possível observar, nas monarquias ibéricas seiscentistas, 

diferentemente do que ocorreu na França, a representação do rei como Sol não 

dizia respeito a construção da imagem de um monarca absoluto, como parte de um 

projeto de poder que centralizava as decisões acerca da República em sua pessoa, 

subsidiado pela formação de um exército “nacional”, pela criação de um aparato 

burocrático subordinado aos seus interesses, e pelo aperfeiçoamento de um corpo 

                                                           
715 CASTRO, R. C. G. Negatividade e Participação: A influência do Pseudo Dionísio Areopagita 

em Tomás de Aquino – Teologia, Filosofia e Educação. 2009. 192 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Educação, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2009, p. 117. 
716 GARCÍA, Encarnación de La Torre. Los Austrias y el poder: la imagen en el siglo 

XVII. Historia y Comunicación Social, Madrid, n. 1, p.13-29, 2000, p. 16. 
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jurídico-administrativo unificado e imposto de “cima para baixo”717. Na Península 

Ibérica, a metáfora do rei-sol denotava o caráter corporativo da organização do 

poder. 

Nesse sentido, as virtudes do monarca enquanto Sol não possuíam um 

caráter absolutista. A representação da onipresença do rei como astro solar não 

significava a concentração do poder político unicamente em sua figura, mas era 

operada por meio dos seus “raios solares”, isto é, pelos oficiais régios dispersados 

pelos diversos territórios do reino, que gozavam de determinada autonomia para 

cumprir suas funções718. Quanto à equidade e à justiça, assim como o Sol 

iluminava e aquecia os astros de maneira assimétrica, segundo suas posições no 

cosmos, o rei deveria respeitar a ordem natural da sociedade, dando a cada um o 

que lhe era de direito, segundo o seu estado. 

Retomando o discurso de Baena Parada, o autor também aconselha que o 

monarca não devesse levantar “vapores maquiavélicos”, ou seja, antepor a 

utilidade de suas ações políticas aos preceitos morais que limitam seu poder, 

sobretudo a moral Católica. Nesse sentido, atitudes “maquiavélicas” do rei 

colocariam a harmonia do reino em risco, “turvando-o”, enquanto os “vapores 

cristais católicos” reforçavam a paz da monarquia. Por fim, Baena Parada defende 

que o monarca, enquanto Sol, “derreta” a “cera” dos atrevimentos dos vassalos 

que pretendessem “remontar à elíptica do seu poder”, isto é, daqueles nobres que 

desejassem usurpar, de alguma forma719, as atribuições do ofício régio, 

desrespeitando a ordem natural da sociedade, e perturbando a justiça e equilíbrio 

do reino. 

                                                           
717 BURKE, Peter. A Fabricação do Rei – A construção da imagem pública de Luís XIV. Rio de 

Janeiro. Jorge Zahar Ed.: 1994, p. 13-97. 
718 Para Le Roy La Durie, mesmo na França de Luís XIV, os nobres não se tornaram “escravos” 

do rei-sol, mas “no máximo suas marionetes”, ou seja, o monarca controlava a nobreza por meio 

de uma vasta rede clientelar que ligava os senhores à Versalhes, por meio da outorga de pensões. 

Não obstante essa centralização de poder na Corte, nas comunidades locais, a administração régia 

era somente em parte e, por vezes, fracamente centralizada. Tanto na França quanto na Inglaterra, 

a “nobreza de província” gozava de um poder, que embora oriundo do rei, colocava os senhores 

em uma situação de relativa autonomia ou “semi-independência” perante a administração central. 

Deste modo, a despeito dos esforços régios de centralização do poder, por meio de comissários 

regionais, esta encontrava-se apenas em germe. LADURIE, Le Roy, O Estado Monárquico: 

França 1460-1610, São Paulo, Companhia das. Letras, 1994, p. 15-16. 
719 Uma das preocupações de Baena Parada é com a questão do conselheiro do rei, chamado de 

“valido”, ou “privado”, o autor defende a necessidade de o monarca valer-se dos conselhos de um 

nobre que lhe seja mais próximo, no entanto, deveria acautelar-se para que este, utilizando-se de 

lisonjas, sujeitasse as decisões régias à BAENA PARADA, Juan de. Epitome da vida, e feitos d'el 

Rei D. Sebastião de Portugal, Madrid: en la Emprenta de Francisco Barries, 1691, Biblioteca 

Nacional de Portugal, p. 24-25. 
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As boas obras e a fama pública 

 

Posto que o rei e os nobres partilhavam de uma mesma natureza, e faziam 

parte das instâncias superiores de um só corpo político-social, a boa vida do 

monarca estava ligada à boa vida da nobreza. Isso implicava que os nobres e o rei 

possuíam referências de conduta semelhantes para o bem-viver. Como foi dito no 

primeiro capítulo, dois critérios centrais para a avaliação da trajetória de um 

notável eram os feitos valorosos, também chamados empresas ou boas obras, e a 

fama pública. Tais critérios eram indissociáveis, pois era por meio das ações 

valorosas que se poderia alcançar a fama.  

Nessa concepção, João de Medeiros, ao iniciar seu panegírico ao capitão 

general André de Albuquerque Ribafria, afirma que: “Devem os elogios em boa 

rethorica comessar pella nobreza dos mayores, &conforme a este preceito 

incubemos dos illustres progenitores deste HEROE; mas como as suas virtudes 

tem sempre o primeiro lugar, como tambem a nobreza acquirida pello braço, se 

deva preferir à hereditaria rezervamos esta para o fim deste panegirico [...]”720. 

O autor inicia a passagem, apresentando aos leitores o que Hansen chama 

de uso autorizado, ou “bom uso” do repertório retórico721. Na opinião de João de 

Medeiros, para se iniciar uma obra encomiástica, utilizando-se de uma “boa 

retórica”, era necessário iniciá-la pela demonstração da nobreza dos “mayores” 

em questão, ou seja, dos homens notáveis a quem se pretendia elogiar. Para tal, o 

autor afirma que tratará acerca dos progenitores do capitão general, dando ênfase 

à sua linhagem.  

Todavia, ele também afirma que as virtudes próprias e a “nobreza 

adquirida pelo braço”, isto é, pelos feitos valorosos, possuíam precedência perante 

a nobreza hereditária. Portanto, João Medeiros preferiu inverter a ordem usual, e 

iniciar seu panegírico pelas obras de André de Albuquerque, deixando a questão 

de sua ascendência para o final do discurso. 

                                                           
720 CORREIA, João de Medeiros. Panegirico a Andre de Alboquerque Ribafria. Com os elogios 

que a sua morte se fizeram. Escreveo o D. Joam de Medeyros Correa, Lisboa:  na officina de 

Domingos Carneiro 1661, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 3. 
721 HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, México, v. 14, n. 3, 

p.169-215, 2008, 181-197. 
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Não obstante o autor defender a primazia da nobreza conquistada pelos 

grandes feitos, em detrimento da nobreza adquirida pelo sangue, João de Medeiros 

faz a seguinte ressalva: ainda que “[...] na opiniam de Seneca, sò dos proprios 

merecimentos se deva fazer cazo, nam podemos negar que assentam sobre o 

illustre do sangue com mais decoro as glorias [...]”722.  

Mesmo que o filósofo afirmasse que se deveria considerar a superioridade 

do mérito próprio, para João de Medeiros, não se pode negar que as “glórias se 

assentassem com mais decoro” sobre o sangue ilustre, isto é, as boas obras se 

fundamentavam de maneira mais adequada naqueles que possuíam uma nobreza 

hereditária.  

Deste modo, as obras e a linhagem de sangue eram elementos 

complementares, que configuravam a nobreza. Contudo, enquanto a memória dos 

feitos dos antepassados oferecesse exemplos de conduta e virtude para a boa vida 

dos homens comuns; aos nobres ela impunha a obrigação da emulação. O nobre 

já nascia com o fardo das glórias dos seus antecedentes, ao qual ele possuía o dever 

de acrescentar novos feitos valorosos, mantendo, dessa forma, a honra de sua 

linhagem723. 

Esse modelo de conduta também se aplicava àqueles que alcançavam o 

status de nobre por meios de distinção que não estavam necessariamente ligados 

à linhagem de sangue. Nesses casos, dever-se-ia conservar a “posse” da nobreza 

adquirida, a partir da composição de uma fama pública que a justificaria. Dessa 

maneira, a reputação de pertencer ao estado nobre, ainda que não fundada 

hereditariamente, instituir-se-ia “como que uma segunda natureza”, que revogava 

a anterior. Portanto, para comprovar tal natureza sobrevinda, era necessário a 

demonstração diuturna de práticas associadas à nobreza, assim como o 

empreendimento de boas-obras que pudessem perdurar no tempo724. 

O frei António de Gouveia, no sermão que pregou em honra ao falecido 

capitão e governador da Índia, André Furtado de Mendonça, publicado em 1611, 

também confere principal importância às ações valorosas para compor a memória 

                                                           
722  CORREIA, João de Medeiros. Panegirico a Andre de Alboquerque Ribafria. Com os elogios 

que a sua morte se fizeram. Escreveo o D. Joam de Medeyros Correa, Lisboa:  na officina de 

Domingos Carneiro 1661, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 3. 
723 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 332-333. 
724  HESPANHA, António Manuel. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, 

Niterói, v.11, n.21, p. 121-143, 2006, p. 134. 
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da boa vida dos notáveis. Acerca das empresas do capitão, o autor defende que 

“he verdade que a fortuna (que não he outra cousa, que a vontade Divina executada 

pelas causas segundas) lhe grangeava bons successos, mas sua fortaleza, & esforço 

com todas as mais virtudes, de que era dotado, o fazião merecedor de todos 

elles”725. 

Nessa passagem, o frei recorre a teoria tomista das causas segundas para 

demonstrar que os bons sucessos de André Furtado tinham sua origem na fortuna, 

cuja causa primeira era a vontade Divina. Em outras palavras, os feitos do capitão 

tinham sua origem na Divina Providência. Entretanto, somente a fortuna não era 

o suficiente para compor a figura do herói, era necessário que ele possuísse o 

esforço e a virtude para, deste modo, ser merecedor dos bons sucessos que obteve 

durante sua trajetória enquanto notável. 

O auxílio da fortuna, ou Divina Providência, no sucesso das empresas dos 

homens notáveis, não excluía o mérito. Para São Tomás de Aquino, quando Deus 

move um homem para a realização de boas obras, é necessário que este possua 

uma reta razão para empreendê-la, isto é, que sua vontade esteja ordenada 

moralmente ao fim de tal obra, e que essa obra, por sua vez, tenha como fim último 

a bem-aventurança. Levando em consideração que nem sempre a intenção em 

obrar está ajustada aos desígnios divinos, aqueles que possuem uma vontade 

direcionada retamente para a consecução de feitos temporais que conduzam a 

bem-aventurança tornam-se merecedores dos bens proporcionados pelas suas 

empresas726. 

Mais à frente em seu discurso, o frei apresenta a fama que André de 

Furtado havia alcançado por meio de suas obras, como exemplo de inspiração 

heroica para os seus pares, e para as gerações mais recentes: “Este nosso Valeroso 

Capitão, tocando vay aos que ficão, com as asas de sua fama, exceitando com 

exemplos de suas obras aos que lhe ficam detraz, & que vierão ao mundo 

derradeyro”727. Nesse sentido, a fama do capitão, conservada pela memória das 

suas ações valorosas no discurso memorial, funcionava como um chamado à ação 

                                                           
725 GOUVEIA, António de. Sermam que o Padre Fr. Antonio de Gouvea prégou nas exequias de 

Andre Furtado de Mendonça no Convento de N. Senhora da Graça de Lisboa no anno de 1610, 

Lisboa: por Vicente Alvares, 1611, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 33. 
726 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: <http://hjg.com.ar/sumat/>. 

Acesso em: 26 nov. 2016, primeira seção da segunda parte, questão 114, artigo 10. 
727 GOUVEIA, op. cit., 26. 
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para aqueles que, assim como ele, pretendiam perpetuar a memória do seu nome 

e dos seus feitos728. 

Essa característica dos discursos memoriais, de mover os grandes homens 

à ação, estava relacionada à concepção seiscentista do mundo enquanto máquina, 

ou motor. Segundo essa ideia, tudo quanto existia no mundo sensível era efeito do 

Verbo Divino, ou “motor imóvel”, que impulsionava os seres da Criação sem 

mover a si mesmo, haja vista que Deus era anterior ao universo criado. Nesse 

sentido, acreditava-se que os discursos possuíam a capacidade de mover os 

homens, não pelo seu valor estético, mas porque continham o Verbo Divino 

enquanto causa729. 

António de Gouveia também afirma que é somente pelas boas obras que 

se alcança a fama, e não pela vida e costumes cortesãos. De acordo com o autor, 

“Cresce com os trabalhos a fama. Com luvas dambar, trazidas de verão, & de 

inverno, empresados entre os manteos, que os não deyxão ser senhores de si, 

engolfados nos regalos da patria; querem os mancebos deste tempo adquirir fama, 

& nome?”730. A partir dessa censura, feita à juventude da nobreza portuguesa, 

podemos perceber que o autor busca encorajar os jovens nobres a se aventurarem 

aos feitos militares longe da pátria, em vez de se entregarem aos luxos da vida 

cortesã, que eram incapazes de produzir fama. 

Utilizando-se desse argumento, o frei cria a excepcionalidade da figura do 

capitão André Furtado, enquanto um dos poucos nobres daquele tempo que se 

dedicou às grandes empresas, como se pode notar no trecho abaixo, extraído do 

mesmo sermão: 

 

Como se pòde restaurar a perda de hum Capitão que tanto nos 

honrava, & defendia; & se a falta, & perda de hum tal Capitão 

em todo tempo fora lastimosa, & digna de muytas lagrimas, 

muito mais o serà neste miseravel em que estamos, onde são tão 

raros os que o imitem, & zelem o bem comum, que tantas vezes 

arrisquem a vida, como elle arriscou, que tantos trabalhos 

passou pela defensão do Estado da India, & pela conservação 

do nome portuguez. Em tempos passados achareis muytos 

fidalgos, & Capitães, que pelo augmento da fé, & pela 

                                                           
728 FRANÇA, Susani Silveira Lemos. A representação do passado e a moral no século XV em 

Portugal. Tempo, Niterói, v. 14, n. 28, p.145-164, 2010, p. 152. 
729 PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento, São Paulo: editora da unicamp", 2008, p. 40. 
730 GOUVEIA, António de. Sermam que o Padre Fr. Antonio de Gouvea prégou nas exequias de 

Andre Furtado de Mendonça no Convento de N. Senhora da Graça de Lisboa no anno de 1610, 

Lisboa: por Vicente Alvares, 1611, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 33. 
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obediencia de seu Rey, arriscàrão as vidas, derramàrão o 

sangue, desprezarão as riquezas, & alcançàrão com estas obras 

nome immortal, & fama eterna, assim na conquista, & defensão 

do Estado da India, como nesse vezinho de Africa, & ainda 

neste de Portugal e que estamos: mas hoje são muy raros, muy 

poucos os que se queyrão parecer com seus avós, & que os 

imitem, perderão a cor, & o parecer de que erão731. 

 

 

António de Gouveia argumenta que a morte de um capitão, com as 

qualidades de André Furtado, seria um acontecimento infeliz em qualquer 

circunstância. No entanto, o autor também afirma que na época do falecimento do 

referido capitão, em Portugal e nas conquistas não havia muitos notáveis que 

imitassem André Furtado, arriscando suas vidas em nome do bem-comum do reino 

e da expansão da fé cristã, como haviam feito, em tempos passados, os nobres que 

alcançaram fama por meio de suas boas obras. Assim sendo, a morte do capitão 

deveria ser especialmente lamentada, pela singularidade da sua trajetória, em uma 

época em que, de acordo com o autor, eram raros os homens que se dispusessem 

a executar grandes empresas, tal como o haviam feito seus ancestrais. 

Todavia, a fama também poderia despertar a inveja do povo, como relata 

António Gouveia:   

 

Tambem hia crescendo nosso Joseph Portuguez, & 

augmentando sua fama com gloriosas vitorias, & felices 

sucessos, tambem como a cousa milagrosa o sahião a receber 

os povos, & cidades da India mas: inviderunt illi habentes 

jacula. Lingoas apayxonadas o acusarão diante de seus 

principaes, & forão occasião de passar alguns annos em 

silencio: inde pastor egressus est lapis Israel. Mas desse silencio 

em que esteve, sahirá feyto pedra que derribe, & ponha por terra 

todos os inimigos della732. 

 

O autor compara André Furtado a José, rei do Egito. Para Gouveia, assim 

como o Patriarca bíblico, o capitão português ia aumentando sua fama, ao passo 

que conseguia angariar bons sucessos na Índia. Entretanto, da mesma forma que 

Jacó havia predito que seu filho José seria atacado pelos seus inimigos, rancorosos 

                                                           
731 GOUVEIA, António de. Sermam que o Padre Fr. Antonio de Gouvea prégou nas exequias de 

Andre Furtado de Mendonça no Convento de N. Senhora da Graça de Lisboa no anno de 1610, 

Lisboa: por Vicente Alvares, 1611, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 23. 
732 Ibidem, p. 38-39. 
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pelos dos bons frutos gerados por ele733, André Furtado foi acusado perante seus 

“principais” por “línguas apaixonadas”, o que lhe obrigou a ficar um tempo em 

silêncio, ou seja, sem sair em público. Mas para Gouveia, apesar desse silêncio 

imposto por seus difamadores, André Furtado, tal qual José, não se deixaria abater, 

e derrotaria todos os seus oponentes734. 

Para São Tomás de Aquino, a inveja é compreendida como aversão em 

relação à felicidade e bens alheios. Levando em consideração que a ventura dos 

homens é conferida segundo a vontade divina, a mágoa relacionada à boa sorte 

alheia é considerada como um rancor direcionado indiretamente ao próprio 

Deus735. Em contrapartida, a paciência de suportar os males causados pela inveja 

dos inimigos é uma virtude indispensável para o ordenamento da vontade e, 

portanto, para a boa vida. Assim como as situações favoráveis, as adversidades 

sofridas pelo homem também são produtos da vontade de Deus, e suportá-las com 

paciência e perseverança leva ao proveito de benefícios futuros maiores736. 

A partir dessa perspectiva, o autor atenta para a possibilidade de que a fama 

pública atraísse a inveja de pessoas “apaixonadas”, isto é, aquelas que possuíam 

inclinação para agir somente em interesse próprio. Retratando tais pessoas como 

opositores injustificados do capitão, António de Gouveia posiciona-o no âmbito 

dos homens que suportam abnegadamente, em nome do bem-comum, as 

adversidades impostas pelo seu posto, vindo a superá-las futuramente, o que 

confirma sua boa vida e exalta as virtudes as quais ele tinha em comum com José, 

ou seja, a paciência, a perseverança, o perdão e a fé em Deus ou, como 

representado metaforicamente no livro do Gênesis, na Pedra de Israel (lapis 

Israel). 

Em todo caso, independentemente da possibilidade de que a fama viesse a 

provocar a inveja de inimigos políticos e, consequentemente, gerar toda sorte de 

calúnias acerca da vida de um notável, a expectativa de ter a memória de sua boa 

                                                           
733 Gênesis 49:23 “Com rancor, inimigos o atacaram e com violência o perseguiram com seus arcos 

e flechas” (inviderunt illi habentes jacula…). BÍBLIA. A. T. Gênesis. In: BÍBLIA. Português. 

Bíblia sagrada: contendo o antigo e o novo testamento. Tradução de João Ferreira de Almeida. Rio 

de Janeiro: Sociedade Bíblica do Brasil, 1966. 
734 Gênesis 49:24 “Contudo, seu arco permaneceu firme, e seus braços jamais esmoreceram, 

mediante a força do Poderoso de Jacó, pelo Nome do Pastor, a Rocha de Israel” (...inde pastor 

egressus est lapis Israel). BÍBLIA. A. T. Gênesis, op. cit. 
735 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: <http://hjg.com.ar/sumat/>. 

Acesso em: 26 nov. 2016, segunda seção da segunda parte, questão 36, artigo 6.  
736 Ibidem, segunda seção da segunda parte, questão 136, artigo 1. 
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fama preservada em um discurso memorial mantinha-se como um importante fator 

de estímulo para a prática de feitos valorosos. Ademais, além de conservar a 

memória das virtudes e das grandes empresas dos homenageados, produzindo a 

exemplaridade de suas boas-vidas, os discursos memoriais constituíam uma 

oportunidade de refutação das potenciais injúrias dos seus rivais, e de 

comprovação do acerto de seus atos, garantindo-lhes uma reputação ideal de 

nobreza, ainda que postumamente. 

Sobre esse aspecto, e retornando à questão da fama e das boas obras 

enquanto critérios de nobreza e chamado à ação para a execução de grandes 

empresas, João de Medeiros, em seu Panegirico a Andre de Alboquerque (1661), 

afirma que “Os Antigos levantavão estatuas aos inclitos Heroes não sò para 

perpetuar sua memória, mas para despertar aos vindouros com seu exemplo, & os 

fazer ambiciosos de semelhantes honras [...]”737. Ou seja, para o autor, as estátuas 

erigidas pelos povos antigos tinham como função, não somente a preservação da 

memória dos grandes feitos dos seus heróis, mas também despertar nas gerações 

futuras a pretensão de empreender semelhantes ações. 

Em suma, o registro das memórias das trajetórias dos notáveis, além de 

justificar as condutas dos homenageados sob a luz da tradição, estimulavam a 

prática de virtudes e encorajavam as ações virtuosas, por meio da expectativa de 

que tais ações ficassem registradas permanentemente como lições para as gerações 

vindouras. Nesse sentido, João de Medeiros alega o seguinte acerca do capitão 

general André de Alboquerque Ribafria: 

 
Venerava o nosso Alboquerque com razam as memorias dos 

varoens insignes, que mal pode a nobreza de hum coraçam 

conhecer a virtude sem que a ame; aprendia nos antigos retratos 

atè onde havia de juntarse com elles, & em pouco tempo 

excedeo a muytos, que nam era daquelles politicos, que nam 

conhecem outros sabios, mais que assi mesmos; sabia que o 

mais perigoso louco do mundo he aquelle, que asi se crè: seguia 

o cõselho bom, examinava o duvidoso, repartindo as glorias & 

os infortunios pellos conselhos que tomava [...]738. 

 

                                                           
737 CORREIA, João de Medeiros. Panegirico a Andre de Alboquerque Ribafria. Com os elogios 

que a sua morte se fizeram. Escreveo o D. Joam de Medeyros Correa, Lisboa:  na officina de 

Domingos Carneiro 1661, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 3. 
738 Ibidem, p. 11. 
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De acordo com João de Medeiros, não era possível que se conhecesse a 

virtude sem que a amasse. Esse amor pela virtude era demonstrado pela 

“veneração” à memória dos homens notáveis. Nessa concepção, observa-se que o 

autor confere uma autoridade fundamental ao passado, pois, segundo sua lógica, 

a virtude só poderia ser compreendida por meio do conhecimento e observação 

das experiências contidas nas trajetórias dos “varões insignes”. 

Como podemos perceber, o autor adota o tema ciceroniano da história 

magistra vitae. Segundo essa perspectiva, a história era dotada de uma 

regularidade que permitia instruir os homens, a partir dos exemplos dispostos 

pelas experiências passadas dos grandes homens. No entanto, como podemos 

inferir do discurso, o autor não via essas memórias como modelos definitivos, 

pois, de acordo com ele, André de Albuquerque “aprendia nos antigos retratos até 

onde havia de juntar-se com eles”, isto é, o mestre de campo general examinava 

as experiências dos antepassados com prudência, procurando perceber até que 

ponto, (justo-meio) tais exemplos eram pertinentes em relação as suas próprias 

circunstâncias. 

Essa mesma lógica é empregada por António Veloso739, no impresso do 

seu Sermaõ funeral nas exequias que o Real Collegio da Companhia de Jesus de 

Coimbra celebrou ao Serenissimo Principe de Portugal Dom Theodosio (1653), 

para o autor: 

 

[…] se havemos de medir prudentes as cousas presentes 

pelas passadas, o que a de ser, pelo que ja foi pera 

fazermos juizo de huas, pelo alcançamos das outras; que 

sempre os tempos, & seus successos se correspondem fieis 

huns aos outros; nem vem cousa de novo, que jà não fosse, 

como diz o sábio740. 

 

                                                           
739 António Veloso foi um religioso da Companhia de Jesus, foi lente de teologia no Colégio de 

Cochim, na Índia, vindo a ser o seu reitor, e procurador geral das Províncias Orientais. 

MACHADO, Diogo Barbosa. Biblioteca lusitana: histórica, crítica e cronológica – na qual se 

compreende a notícia dos autores portugueses e das obras, que compuseram desde o tempo da 

promulgação da Lei da Graça até o tempo presente. Lisboa: Oficina de Antônio Isidoro da Fonseca, 

1741-1759. 1 v, p. 414. 
740 VELOSO, António. Sermaõ funeral nas exequias que o Real Collegio da Companhia de Jesus 

de Coimbra celebrou ao Serenissimo Principe de Portugal Dom Theodosio em 17. de Junho de 

1563 pregouo [sic] o R.P.M. Antonio Vellozo da Companhia de Jesus Lente de Theologia, & 

Procurador geral eleito a Roma pela Provincia de Cochim, Lisboa:  por Paulo Craebeeck 1653, 

Biblioteca Nacional de Portugal, p. 6 (v). 
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Cabrera de Cordova, em seu tratado intitulado De historia para entenderla 

y escrivirla (1611), também evidencia o caráter regular dos eventos históricos. 

Para o autor, “El que mira la historia de los antiguos tiempos atentamente, y lo 

que enseñan guarda; tiene luz para las cosas futuras, pues una misma manera de 

mundo es toda. Las que han sido buelven, aunque de baxo de diversoso nombres, 

figuras, y colores [...]741” 

Como aponta Maravall, no século XVII, as crônicas e demais discursos 

memoriais que constituíam a história, além de compor a memória e o elogio dos 

grandes feitos políticos e militares dos homens ilustres, incorporavam a 

preocupação com a utilidade pública, no sentido de oferecer normas práticas para 

o bem-viver dos governantes. Dessa forma, os discursos memoriais 

disponibilizavam àqueles que se associavam à administração do reino, um 

conjunto de ações e consequências políticas consideradas invariáveis, posto que 

passadas e conhecidas. Essa característica pragmática e educativa do 

conhecimento do passado movia os nobres à imitação dos feitos virtuosos de seus 

antepassados, assim como o desvio em relação às condutas reprováveis742. 

Dessa maneira, João de Medeiros afirma que, ao buscar encontrar o justo-

meio entre os exemplos oferecidos pela memória dos homens notáveis do passado 

e sua utilidade no presente, André de Albuquerque excedeu em virtude a muitos 

desses “varões insignes”. Como dissemos no primeiro capítulo da presente tese, 

emular os antepassados não consistia apenas em imitá-los, mas sim em superá-los, 

pois superando suas virtudes e feitos valorosos, um homem notável seria digno de 

legar uma memória para as gerações mais recentes. Seguindo por essa lógica, ao 

emular aqueles que lhe serviram de modelo e inspiração, o mestre de campo 

general tornava-se também um exemplo a ser emulado futuramente. 

É válido ressaltar que a emulação dos grandes homens não constituía 

inveja, mas sim zelo e dedicação para obrar empresas cada vez mais virtuosas. 

Para São Tomás de Aquino, o zelo era um atributo do amor em relação a um fim. 

Assim sendo, como todas as ações virtuosas deveriam possuir o mesmo fim, isto 

é, o bem-comum e a bem-aventurança, o empenho de um homem notável em 

sobressair-se ou igualar-se aos grandes homens do passado não poderia ocorrer 

                                                           
741 CABRERA DE CORDOVA, Luis. De historia para entenderla y escrivirla, Madrid: por Luis 

Sanchez, 1611, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 1. 
742 MARAVALL, J. A. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997, p. 66-67. 
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contra a memória daqueles homens, mas em prol da honra compartilhada entre 

eles743. 

Outro ponto importante do discurso de João de Medeiros é a afirmação de 

que André de Albuquerque não era como alguns “políticos”, que não reconheciam 

sábios além de si mesmos. Nesse sentido, além das lições extraídas dos exemplos 

advindos da memória dos homens notáveis, André de Albuquerque também se 

aconselhava com outros homens do seu regimento, “seguindo o bom conselho, e 

examinando o duvidoso”. 

Em Portugal seiscentista, aqueles que ocupavam postos de mando na 

sociedade, sobretudo os reis, possuíam o hábito de aconselhar-se com os 

representantes dos grupos político-sociais que se encontravam sob seu governo. 

Esse costume era, ao mesmo tempo, uma obrigação do governante e um 

direito/dever da população. Por um lado, o governante tinha a obrigação de 

aconselhar-se, em virtude dos laços afetivos que lhe unia aos seus subordinados, 

o que lhe impelia a permitir que esses opinassem acerca dos assuntos que 

competiam a todos. Por outro lado, devido aos mesmos laços de amizade que 

vinculavam governantes e governados, a população tinha o direito e o dever moral 

de aconselhar àqueles que governavam e participar nas decisões governativas744. 

O frei António dos Arcanjos, em seu Sermão na morte do Senhor Dom 

Joam IV (1657), também defende o recurso ao conselho dos mais experientes 

como demonstração de prudência do governante: 

 

[…] nascem os erros do governo, ou das faltas na 

experiencia, ou dos sobejos na presumpção, ambos os 

danos se cortão, na atenção aos que mais sabem, na 

obediencia aos que melhor entendem, afferar ao discurso 

proprio não he ser politico, & sò ser attentado em admitir 

o juizo dos que mais entendem he seguir a politica745. 

 

                                                           
743 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: <http://hjg.com.ar/sumat/>. 

Acesso em: 26 nov. 2016, primeira seção da segunda parte, questão 28, artigo 4.  
744 CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia 

Sacra, Lisboa, n. 11, p.21-57, 1999, p. 51-52. 
745 ARCANJOS, António dos. Sermão nas honras que fes a cidade de Tavira em o Reyno do 

Algarve na morte do Serenissimo Senhor Dom Joam o IV. Rey de Portugal. Prêgado pello P. M. 

Fr. Antonio dos Archanjos na Igreja de S. Maria da mesma cidade, em 24. de Novembro de 1656, 

Lisboa:  na officina de Antonio Craesbeeck, 1657, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 7 
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Assim, o governante prudente não deveria ser presunçoso, atendo-se 

apenas aos próprios julgamentos, mas decidir as questões de governo a partir dos 

exemplos do passado, assim como aconselhar-se com pessoas entendidas nos 

diversos assuntos relacionados a sua administração. Em outras palavras, o recurso 

à história e ao conselho dos mais experientes faziam parte da prudência dos 

governantes. 

Retomando a questão da fama pública dos homens notáveis e do desejo de 

emulação que esta inspirava nos demais nobres, Zurara, em sua Crônica dos feitos 

do Conde Dom Pedro de Meneses, afirma que “não deve dar herdade, nem mayor 

riquesa, nem gloria de mayor louvor a qualquer nobre, & excellente, q a imagem 

sua pintada de virtudes na qual como em espelho se possa esguardar o lume dos 

seus feitos ante a presença de todo los outros q depois nos tempos da futura 

idade”746. Nesse trecho, Zurara evidencia, assim como fizera João Medeiros nas 

passagens analisadas anteriormente, a importância da fama para o arremate de uma 

boa vida.  

Para o cronista, a composição e conservação da fama pública de um nobre 

era algo mais valioso do que terras, riquezas e glórias. Para representar a memória 

dos feitos e virtudes de um homem notável, Zurara se utiliza da metáfora do 

espelho, a partir da qual ele defende que a “imagem” do nobre, composta por suas 

virtudes e feitos, deviam ser conservadas como em uma superfície de espelho 

(lume), para que na “futura idade”, os outros homens notáveis pudessem se ajustar 

a essa imagem e exemplo de boa vida, procurando tornarem-se seu reflexo. 

Ainda acerca da fama e da emulação, Zurara prossegue: 

 

[…] os feitos e obras dos passados seja regra, e ordenança dos 

que an de vir ca vendosse homens como aquelles p vergonha 

puderão contar usarem de menos virtude que os outros, cõ 

estado comum pq pa sempre seja gloria & louvor entre as outras 

nações sejão pessuidores da cidade em tanta honra pa tantos 

tempos p seus antecessores se aquerio, & ganhou ca como sejão 

membros de Estado Real não podem os grandes e nobres 

pessuir de q a elles não venha sua parte pois todos juntamente 

fazem corpo, & tudo não possa verdadeiramente pessuir p força 

sem suas partes ca p qualquer pequena q faleça desfalece de seu 

verdadeiro comprimento747. 

                                                           
746 ZURARA, Gomes Eanes de. Chronica dos feitos do Conde Dom Pedro de Meneses primeiro 

Capitão que foi na cidade de Cepta, Lisboa, [1651-1700?], Manuscritos Reservados, Biblioteca 

Nacional de Portugal, Prólogo. 
747 Ibidem, Prólogo 
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Nessa passagem, Zurara se refere à tomada de Ceuta pelo conde Dom 

Pedro de Meneses e seus companheiros, afirmando que parte da honra adquirida 

por eles nessa conquista, também pertencia às gerações vindouras, pois todos 

faziam parte de um mesmo corpo político-social, ou Estado Real. Nesse sentido, 

os feitos valorosos dos homens passados deviam ser parâmetros de conduta para 

seus sucessores, pois ao considerar o valor das empresas realizadas por estes, as 

gerações mais recentes sentiriam vergonha, caso “usassem de menos virtude” em 

suas ações do que seus antecessores, particularmente quando estes exerciam o 

mesmo ofício dentro da ordenação político-social, isto é, pertenciam a um “estado 

em comum” e, por isso, estavam submetidos a um mesmo estatuto748. 

Outro detalhe importante, que podemos inferir desse trecho, é o fato de que 

mesmo com o passar das gerações, o corpo político-social permanecia sempre o 

mesmo. Em outras palavras, as gerações passadas, presentes e futuras 

“encarnavam” o mesmo organismo político-social. Assim sendo, as gerações iam 

substituindo umas às outras e dando continuidade ao corpo político-social. É nesse 

sentido que era possível que a honra dos antepassados alcançasse seus sucessores, 

pois ainda que um membro desse organismo perecesse fisicamente, sua posição 

político-social vacante era automaticamente ocupada por outro. Deste modo, uma 

vez que a posição político-social era transmitida de um membro ausente a outro 

vivente, este passaria a exercer a função fixa relativa àquela posição. 

Todavia, segundo a perspectiva aristotélico-tomista e neoescolástica, a 

monarquia não era pensada como um objeto autônomo de política, mas estava 

sempre associada a uma teologia política. Deste modo, o modelo de organização 

do poder era concebido como uma projeção do modelo sacramental da Igreja, 

fundado na Eucaristia, que buscava descobrir em cada ação histórica do reino, os 

sinais misteriosos da Providência Divina. Assim, a monarquia era compreendida 

como efeito de uma harmonização natural das vontades da coletividade e do 

                                                           
748 Podemos notar nessa passagem, que o autor faz uma distinção entre “Estado Real”, enquanto 

unidade territorial, e “estado”, referindo-se às diversas jurisdições relativas ao exercício de um 

ofício dentro do modelo de ordenação político-social. Vale ressaltar que nos discursos memoriais, 

ainda que se fale em “Estado do Brasil”, “Estado da Índia” e “Estado Real”, não se tratava, 

efetivamente do Estado moderno, como “entidade abstrata e impessoal, acima da sociedade, que 

dispunha de faculdades político-jurisdicionais, e detentora, em exclusivo, das decisões 

governativas e administrativas”, e sim de uma continuidade territorial. CARDIM, Pedro. Amor e 

amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia Sacra, Lisboa, n. 11, p.21-57, 1999, 

p. 158. 



253 
 

 

 

monarca. Era somente por meio desse equilíbrio que se poderia chegar a uma via 

histórica que conduzisse à participação no Ser divino, portanto, todas as ações 

políticas e militares verdadeiramente cristãs do passado e do presente, remetiam à 

missão monárquica inscrita nos desígnios de Deus para o futuro do mundo749. 

Essa perenidade e harmonia do corpo político-social estava ligada à ideia 

de universitas, concebida como a pluralidade de homens reunidos em só corpo 

político. Tal corporação era compreendida como persona ficta do reino, que se 

distinguia de cada pessoa natural dotada de um corpo físico. A universitas era 

perpétua e imortal, pois era definida pela capacidade de sucessão de seus 

membros, ou seja, de sua autorregenerarão sucessiva. Dessa forma, ainda que seus 

membros morressem, a universitas permanecia a mesma, sendo projetada tanto 

para passado quanto para futuro, preservando a sua identidade e modelo de 

organização, a despeito da alternância entre as pessoas físicas que compunham sua 

totalidade. Em outras palavras, a universitas sobrevivia sempre à morte dos seus 

constituintes. Essa persona ficta do reino constituía um coletivo de pessoas em 

relação ao tempo, e resultava da extensa série de predecessores e sucessores que, 

junto com seus componentes atuais, compunham e representavam um único corpo 

imortal750, co-participativo da Divina Providência. 

Essa perspectiva permitia aos autores dos discursos perceberem as 

empresas dos homens notáveis como inseridas em um encadeamento de causa-

efeito, o qual se estendia gradativa e diametralmente, interligando a fama e a honra 

dos grandes feitos da nobreza em uma continuidade temporal. Assim como a 

universitas, os diversos ofícios que compunham a organização político-social 

eram concebidos como permanentes e imortais, diferentemente da vida individual 

daqueles que os exerciam e representavam. Consequentemente, pode-se dizer que 

um cargo de nobreza, como o de capitão, era imortal enquanto qualidade 

específica representada por um indivíduo mortal, e a despeito da morte desse 

indivíduo, o cargo de capitão não se modificava, assim como a nobreza inerente a 

ele. 

 Entretanto, como observa Kantorowicz, não devemos compreender a 

imortalidade da universitas como um “Eternidade secularizada e imanente ao 

                                                           
749 PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento, São Paulo: editora da unicamp", 2008, p. 124-126. 
750 KANTOROWICZ, Ernst H. Os dois corpos do rei. Um estudo sobre teologia política medieval. 

São Paulo: Cia das Letras, 1998, p. 188-192. 
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mundo”, pois a eternidade de Deus era atemporal. Tampouco deve-se 

compreender o tempo relativo à universitas como um “fluxo contínuo de 

momentos permanentemente sucessivos”, haja vista que a duração temporal do 

corpo político estava limitada pela perspectiva do passado, que havia tido início 

com a Criação, e do futuro, que se estendia até o momento do Juízo Final751. Nesse 

sentido, a memória “eterna” da fama dos homens notáveis não correspondia 

completamente a uma manifestação secular da bem-aventurança perfeita, pois 

estava relacionada à duração concebível da universitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
751 Ibidem, p. 173. 
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A Memória Política de uma boa morte 

Tendo chegado rapidamente ao termo, percorreu uma 

longa carreira. Livro da Sabedoria 4:13. 

  

Como observa Ana Cristina Araújo, a partir do pensamento do antropólogo 

Louis-Vicent Thomas, as práticas e representações que as sociedades estabelecem 

em torno da morte situam-se em uma esfera simbólica, que exprime relações de 

poder e cria linguagens adequadas para se referir a ela, gerando valores e 

comportamentos hegemônicos, a partir dos quais o historiador pode perceber o 

sentido que esse imaginário político-social acerca da morte confere às relações 

entre os vivos752. 

Nos discursos memoriais ibéricos do século XVII, é possível perceber duas 

preocupações centrais que permeavam o imaginário político-social acerca da 

morte dos homens notáveis. Primeiramente, observamos a importância que esses 

homens conferiam à composição da memória exemplar de suas trajetórias 

enquanto principais administradores do corpo político e, em segundo lugar, mas 

não menos importante, a atitude religiosa em relação à boa morte, isto é, à salvação 

da alma. Essas duas preocupações estavam ligadas à ideia do sentido da vida 

enquanto vocação e preparação para a morte.  

Enquanto cabeça do Corpus Mysticum da comunidade, o governante tinha 

a obrigação de proporcionar à população os meios adequados para que todos 

pudessem alcançar a bem-aventurança, pois esse era considerado o fim de todo 

governo político e, sem ele, o próprio exercício do poder tornar-se-ia mera 

vaidade. Assim, a boa morte era considerada o melhor exemplo de sua prudência 

na administração da organização político-social753. Nesse sentido, Lopes Sierra, 

em seu Panegírico a Afonso Furtado (1676), afirma que o governador-geral, em 

seu leito de morte, disse ao seu sobrinho: “a melhor fidalguia é saber viver bem 

para morrer bem”754. 

                                                           
752 ARAÚJO, Ana Cristina Cardoso dos Santos Bartolomeu de. 1997. A Morte Em Lisboa: 

Atitudes E Representações: 1700-1830. Lisboa: Editorial Notícias, introdução, p. 1. 
753 LUZ, Guilherme Amaral. A morte-vida do corpo místico: espetáculo fúnebre e a ordem cósmica 

da política em Vida ou Panegírico Fúnebre a Afonso Furtado de Mendonça (1676). ArtCultura, 

Uberlândia, v. 11, n. 18, p. 159-175, 2008, 174. 
754 SIERRA, Juan Lopes. Vida o Panegírico fúnebre al senor Affonso de Furtado Castro do Rio 

Mendonca. In: SCWARTZ, Stuart B., e PÉCORA, Alcir (orgs.). As Excelências do Governador. 

O Panegírico Fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia, 1676). São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002, p. 141. 
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Nessa perspectiva, a composição da memória da trajetória política de um 

homem notável não estaria completa sem a evidenciação de sua boa morte, pois 

suas atitudes, tanto na vida como na morte, deveriam representar a sua bem-

aventurança. A memória de um bom governante tornava-se, dessa maneira, um 

exemplo para que os demais membros do corpo social cumprissem suas 

respectivas funções, mantendo a unidade necessária para que todos pudessem 

alcançar a bem-aventurança755. 

Antes de adentramos especificamente no papel da memória dos ditos e 

feitos exemplares dos homens notáveis, e da sua postura e atitudes cristãs perante 

a morte, é necessário tratarmos acerca do sentido profético conferido à vida e 

morte dos governantes pelos autores dos discursos memoriais, haja vista que as 

lógicas que permeavam suas representações retóricas partiam de um mesmo 

princípio de identidade e unidade: Deus. 

 

O sentido profético da vida e da morte 

 

Como já pôde ser observado nos capítulos anteriores, as ações individuais 

dos homens notáveis, narradas nos discursos memoriais, conjugavam-se com 

outras instâncias que conferiam sentido a suas trajetórias políticas. Primeiramente, 

têm-se o princípio de identidade metafísica, que para esses homens era Deus e, em 

segundo, o fundamento da coesão política, identificada como o corpo místico do 

reino, cuja a cabeça era o rei, enquanto administrador dos bens e territórios da 

Coroa.  

Contudo, o princípio político não se autonomizava em relação ao 

metafísico. A monarquia guardava semelhanças em relação a sua Causa Primeira 

(Deus), enquanto seu efeito, mas também em relação a sua causa final, o bem-

comum, enquanto condição necessária para a bem-aventurança dos homens, assim 

como para a instituição de um reinado católico universal, previsto pela ordem 

divina da Criação756. 

Nessa concepção, Deus era compreendido como a causa primordial da 

similitude entre todos os seres e todos os momentos do tempo. Enquanto causa 

                                                           
755 LUZ, Guilherme Amaral. A morte-vida do corpo místico: espetáculo fúnebre e a ordem cósmica 

da política em Vida ou Panegírico Fúnebre a Afonso Furtado de Mendonça (1676). ArtCultura, 

Uberlândia, v. 11, n. 18, p. 159-175, 2008, p. 163. 
756 PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento, São Paulo: editora da unicamp", 2008, p. 141. 
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analógica entre a totalidade dos seres da Criação, a Divindade fazia com que todos 

fossem “semelhantes entre si pela proporcionalidade e, simultaneamente, 

diferentes pela proporção”. Isto é, a sociedade e a política, assim como os assuntos 

que delas tratavam, eram elencados a partir da identidade divina. Dessa forma, os 

acontecimentos históricos e os fatos narrados no Velho e Novo Testamento, tal 

como as trajetórias da vida e morte dos nobres e reis, eram relacionadas entre si 

por meio de seu sentido em comum: Deus757. 

Porém, esse tipo de pensamento analógico não implicava que o tempo 

fosse compreendido como estático, ou circular. Os fenômenos naturais, os homens 

e as sociedades se distinguiam e passavam, uma vez que eram tidos como coisas 

finitas, mas o conceito de Deus eterno, que tudo havia criado, inclusive o próprio 

tempo, repetia-se em todas as coisas, por participação, em maior em menor 

grau758. 

No entanto, independentemente da proporcionalidade com a qual a 

Divindade se manifestava, esta era sempre a mesma e igual a si. Dessa forma, a 

própria história da universitas fazia parte de uma progressão temporal que não 

cessava de ver no presente, um futuro mais ou menos contingente, profetizado em 

eventos passados, por semelhança759. 

O padre António Vieira, em sua História do Futuro, obra iniciada em 1649 

e publicada em 1718, desenvolve essa ideia com bastante clareza. Após afirmar 

que a falta de conhecimento das notícias do passado é menos prejudicial aos 

homens do que a ignorância acerca do futuro, o pregador assevera que: 

 

[...] todos aqueles fins que sabemos teve a Providência Divina 

em diversos tempos, lugares e nações para lhes revelar 

antecipadamente o sucesso das coisas que estavam por vir, 

concorrem com particular influxo nessa nossa História, e se 

acham juntos nela. E esta é não só a principal razão, mas a única 

e total, por que nos sujeitamos ao trabalho de tão molesto 

género de escritura, esperando que será grato e aceito a Deus, a 

quem só pretendemos servir; e entendem que foram vontade, 

inspiração e ainda força suave da mesma Providencia os 

impulsos que a isto (não sem alguma violência) nos levaram, 

para que estes secretos do seu oculto juízo e conselho se 

descobrissem e publicassem ao mundo e em todo ele 

                                                           
757 HANSEN, João Adolfo. Para ler as cartas do Pe. Antônio Vieira (1626-1697). Teresa: Revista 

de Literatura Brasileira, São Paulo, v. 8/9, p.264-299, 2008, p. 271-272. 
758 Ibidem, p.271-272 
759 Idem, ibidem. 
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produzissem proporcionadamente os efeitos de mudança, 

melhoria e reformação, a que são encaminhados e dirigidos760. 

  

Como nos referimos anteriormente, os eventos passados das monarquias 

eram concebidos como sinais misteriosos da Divina Providência que, quando 

interpretados por uma pessoa autorizada, revelavam o futuro que os desígnios 

divinos haviam reservado para o reino. Nesse sentido, o momento presente era a 

forma mais “atualizada” de uma mesma história inscrita na ordem de Deus. 

Portanto, era também o tempo mais propício para se decifrar os sucessos passados 

e antecipar o futuro previsto por Deus para a monarquia, melhorando-a e 

submetendo-a em direção ao Ser divino. 

É nesse sentido que Baena Parada, no prólogo do seu Epitome da vida d'el 

Rei D. Sebastião (1691), afirma que não teme pelo conteúdo de sua obra, pois ali 

não há doutrina nova, e cita a famosa passagem do Eclesiastes: “No ay cosa nueva 

debaxo del Sol, ni nadie puede dezir: esto es nuevo, porq ya precediò en los Siglos 

q fueran antes de nosotros761. Nessa mesma perspectiva, Cabrera de Cordova, em 

sua De historia para entenderla y escrivirla (1611), afirma que a história “tiene 

luz para las cosas futuras Las que han sido buelven, aunque de bajo de diversos 

nombres, figuras, y colores762”, e António de Sousa de Macedo, em sua Armonia 

Política (1651), também se referindo à história, declara que “o que foi, e o que ha 

de ser he quase o mesmo763”.   

Os autores citados afirmam que os acontecimentos históricos se repetem, 

embora não da mesma maneira, isto é, são quase idênticos, pois sua recorrência 

se manifesta sob “nomes, figuras e cores diferentes”. De acordo com o pensamento 

da época, aquilo que os aproximava, enquanto causa de sua repetição, era a Luz 

divina presente em todos eles, posto que eles eram vistos como efeitos da Criação. 

Assim, para o homem seiscentista das monarquias ibéricas, os acontecimentos do 

                                                           
760 VIEIRA, António. História do Futuro. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1982. 

Leitura, introdução, anotações e atualizações por Maria Leonor Carvalhão Buescu. 
761 BAENA PARADA, Juan de. Epitome da vida, e feitos d'el Rei D. Sebastião de Portugal, 

Madrid: en la Emprenta de Francisco Barries, 1691, Biblioteca Nacional de Portugal, prólogo 
762 CABRERA DE CORDOVA, Luis. De historia para entenderla y escrivirla, Madrid: por Luis 

Sanchez, 1611, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 1. 
763 SOUSA, António da Silva e. Instrucçam politica de legados ao Sereníssimo Principe Dom 

Afonso Nosso Senhor, por António da Silva e Sousa, Amburgo: [s.n], 1656, Biblioteca Nacional 

de Portugal, p. 253 
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passado e do presente se reproduziriam no futuro, de acordo com a Divina 

Providência, que os havia ordenado e continuaria a ordenar764.  

A partir dessa lógica, nos discursos memoriais, encontramos diversas 

passagens que possuem um sentido profético, como podemos observar no Breve 

tratado de las virtudes de don Iuan Garcia, Conde de Oropesa y Deleytosa (1621), 

de Bartolomé de Molina. Para o autor, o bom governo do conde havia sido 

prognosticado pelo seu desapego às glórias mundanas, que já se manifestava desde 

a infância: “Por experiencia sabemos, que muchas vezes la Divina Providencia ha 

mostrado señales maravillosas en el nascimiento, ò niñez de algunas personas 

notables, para denotar, y advertir que lo han de ser765”. 

Esses prenúncios poderiam anunciar tanto a boa vida, como a boa morte 

dos notáveis, como escreveu o frei Francisco de Uria, no sermão fúnebre contido 

na Relacion de las exequias que, en la morte del rey Don Felippe IV hizo la 

Universidad de Oviedo (1666)766. Segundo o sermonista, um cometa havia 

antecedido a morte de Filipe IV e um “Astro novo” antecedera seu nascimento, 

evidenciando, por essa via, a singularidade da vida e morte do monarca767. 

De modo semelhante a Francisco de Uria, Lopes Sierra, em seu Panegírico 

a D. Afonso Furtado, compreende os trovões e relâmpagos que ocorreram durante 

a posse do governador-geral como prognóstico de um bom governo, assim como 

de uma boa morte, pois o Céu, “que era quem o havia trazido, mostrou com 

repetidas salvas, à terra que era mais seu ele, que dela”768. 

Entretanto, mais comum nos discursos, era que tais sinais anunciassem 

futuras tragédias, como sugere Baena Parada, em seu Epitome da vida, e feitos d'el 

Rei D. Sebastião (1691), no qual o autor relata que o nascimento do rei fora 

                                                           
764 HANSEN, João Adolfo. Para ler as cartas do Pe. Antônio Vieira (1626-1697). Teresa: Revista 

de Literatura Brasileira, São Paulo, v. 8/9, p.264-299, 2008, p. 271-272. 
765 MOLINA, Bartolomé de. Breve tratado de las virtudes de don Iuan Garcia Alvarez de Toledo, 

Monroy, y Ayala, quinto Conde de Oropesa y Deleytosa, Madrid:  por la viuda de Cosme Delgado, 

1621, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 1. 
766 Tal relação foi escrita por membros do claustro da Universidade de Oviedo, e contém o sermão 

pregado nas referidas exéquias pelo frei Francisco de Vria, membro da Ordem dos predicadores e 

catedrático de Prima de Teologia da Universidade de Oviedo. PABLO del VAL. Relacion de las 

exequias que, en la morte del rey Don Felippe IV hizo la Universidad de Oviedo, Madrid: por 

Pablo del Val, 1666, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 65. 
767 PABLO del VAL. Relacion de las exequias que, en la morte del rey Don Felippe IV hizo la 

Universidad de Oviedo, Madrid: por Pablo del Val, 1666, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 102. 
768 SIERRA, Juan Lopes. Vida o Panegírico fúnebre al senor Affonso de Furtado Castro do Rio 

Mendonca. In: SCWARTZ, Stuart B., e PÉCORA, Alcir (orgs.). As Excelências do Governador. 

O Panegírico Fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia, 1676). São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002, p. 28. 
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antecedido por vários presságios funestos, como “estrondos de uma guerra” e 

“ruídos espantosos”, assim como pela aparição espectral de uma mulher 

enlutada769. 

Como foi possível observar nos discursos memoriais, os prenúncios de 

tragédias também possuíam uma finalidade moral: mover os homens para uma 

reforma de costumes, advertindo-lhes que a morte de um rei, ou outro grande 

homem era um sinal da ira divina. Durante os séculos XVI e XII, havia uma 

conciliação entre a onipotência divina e o poder dos astros, haja vista que Deus, 

enquanto criador e dominador das estrelas, enviava sinais por meio dos céus para 

que fosse possível aos homens prejulgar eventos futuros, relativos tanto às vidas 

de pessoas particulares quanto aos reinos e seus governos. Nesse sentido, os 

eventos celestes incomuns tendiam a causar grande medo nas populações, pois tais 

perturbações no firmamento pressagiavam, geralmente, infortúnios770.  

Perante essa capacidade de comoção dos homens, gerada pelo medo dos 

sinais celestes, os religiosos procuravam aproveitar essas ocasiões para conduzir 

os cristãos à penitência e reforma de costumes, por meio do anúncio de castigos 

divinos. Todavia, os próprios religiosos e governantes compartilhavam dos 

mesmos temores do povo771. 

Acerca disso, Gregório Díaz de Ylarraza, mestre de cerimônias da Capela 

Real de Madrid, em sua Relacion diaria de la enfermedad, y mverte del gran rey 

Don Felipe IIII (1665), afirma que o cometa e o eclipse lunar, avistados em 1665, 

eram presságios celestes da morte de Filipe IV, interpretada como castigo de Deus 

pelos pecados do reino: 

 

Es la condicion de Dios N. Señor tan piadosa, benigna, y 

aplacible, que afuer de Padre amoroso, anticipadamente 

previene, y avisa a los hombres, poniendoles delante los ojos 

del castigo; para que à vista de su rigor tratem de enmendarse; 

abriendo los sentidos cerrados con los afectos, y passiones 

humanas772. 

                                                           
769 BAENA PARADA, Juan de. Epitome da vida, e feitos d'el Rei D. Sebastião de Portugal, 

Madrid: en la Emprenta de Francisco Barries, 1691, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 2-3. 
770 DELUMEAU, Jean. História do medo no ocidente: 1300 - 1800. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1999, p. 110. 
771 Ibidem, p. 112. 
772 DÍAZ de YLARRAZA, Gregorio. Relacion diaria de la enfermedad, y mverte del gran rey Don 

Felipe IIII, nvestro señor y de los oficios , y exequias, que la serenissima, y muy catolica Reyna 

N. Señora Doña Mariana de Avstria con Reverendo Culto, y Piadoso Zelo ha mandado celebrar, 

en su Deposicion, Novenario, y Honras en su Real Palacio , y Conuento Real de la Encarnacion, 

Madrid:   por Iuan Noguès, 1665, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 1. 
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Partindo de um modelo semelhante, Angel Manrique, em sua relação 

fúnebre intitulada Tumulo y pompa funeral en las honras del rey Felipe III (1621), 

afirma que: 

 
Luego que la temprana, si bien prevenida muerte del Rey 

Nuestro Señor Don Felipe III. (parto infeliz de aquellos dos 

Cometas, que preñados de la Yra de Dios, ò pregoneros suyos, 

amenazavam à la Chistianidad ya avia dos años) cubriò de luto 

mucho antes que los cuerpos, los corazones de sus vassallos 

huerfanos […]773. 

 

É possível que nessas duas passagens, os autores houvessem pretendido 

fazer uma alusão à boa morte dos reis Filipe III e Filipe IV, comparando-as, 

retoricamente, à redenção de Cristo. Dessa maneira, os monarcas seriam 

representados como mártires da vontade divina, cujo sacrifício serviria como meio 

de expiação dos pecados do reino; enquanto o exemplo de suas mortes cristãs, 

cumpririam o propósito de estimular a reforma de costumes e reforçar o modelo 

de bem-morrer. 

A associação entre a morte dos monarcas e o castigo divino, também é feita 

por António Feio, em seu Sermão na morte do Catholico Rey D. Phelippe, terceiro 

de nome, & segundo Rey de Portugal (1621). No início do sermão, o frei exorta 

seu público a 

 

applacar ao Senhor, cada qual delles conforme a seu Estado, o 

seculares com votos, dadivas, orações, os sacerdotes com 

sacrificios; porquanto he um Deos terribel, & querse applacado, 

& só orações, sacrificios, votos o costumão applacar. Em 

particular importa applacarmolo na morte dos Reys, porque 

matar Deos hu Rey, he hua bofetada, que da, & à mãotenente, 

na melhor parte deste corpo místico, o rosto774. 

                                              

Como é possível perceber, para António Feio, a morte de um monarca 

significava um vigoroso golpe, proferido por Deus, na face do corpo místico do 

                                                           
773 MANRIQUE, Angel. Exequias. Tumulo y pompa funeral, que la Universidad de Salamanca 

hizo en las honras del rey Felipe III. En cinco de Junio de mil y seyscientos y veynte y uno, 

Salamanca: en casa de Antonio Vasquez 1621, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 1-2. 
774 FEIO, António. Sermão das exequias que a Sancta See e cidade de Coimbra de comum cõcordia 

fizeraõ na morte do Catholico Rey D. Phelippe nosso senhor, terceiro de nome, & segundo Rey 

de Portugal, Lisboa: por Pedro Crasbeeck Impressor del Rey, 1621, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 1.   
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reino, ou seja, na nobreza. O falecimento de um rei revelava a insatisfação divina 

em relação à conduta dos súditos da Coroa, que deveriam aplacar sua ira por meio 

de orações, sacrifícios e votos, de acordo com o “estado” de cada um, ou seja, 

conforme o decoro hierárquico da sociedade. Deste modo, as cerimônias fúnebres 

em honra a um monarca falecido reforçavam a adesão das partes ao corpo místico 

do reino, por meio da comunicação gratificante entre os vivos e os mortos. 

Tal associação entre a morte de monarcas e o castigo divino, pode ser 

interpretada à luz do livro Bíblico das Lamentações775, que narra o cerco a 

Jerusalém e o sofrimento psicológico do dos habitantes da cidade, assim como o 

significado de sua queda.  

De acordo com as Escrituras, após a tomada do reino de Judá pelas tropas 

de Nabucodonosor e a destruição de Jerusalém, o profeta Jeremias se lamenta 

pelos mortos, pelos prisioneiros e pela incerteza quanto ao futuro do povo de 

Israel, que se encontrava sem rei. À vista disso, o Livro das Lamentações 

evidencia a crise de fé provocada pela ruína de Jerusalém, acompanhada pela 

manifestação de culpa e arrependimento, por parte da comunidade, pelos seus 

pecados, compreendidos como causa da ira divina. Porém, o sofrimento do povo 

de Israel também era concebido como uma maneira encontrada por Deus para 

purificar os vícios da população e restaurar a ordem anterior776.  

Nesse sentido, tal como a destruição de Jerusalém, a morte de um rei 

simbolizava a ira divina, despertada pelos pecados passados e presentes dos 

súditos da monarquia, mas também uma oportunidade de reformar sua conduta e 

obter o perdão de Deus. De acordo com essa perspectiva, em sua infinita 

misericórdia e misteriosa Providência, a Divindade fazia com que os povos 

sofressem privações para reconduzi-los aos seus desígnios777. 

No âmbito particular, os presságios tinham a função de advertir os grandes 

homens de sua morte iminente, para que eles dispusessem do tempo necessário 

                                                           
775 O Livro das Lamentações é constituído de cinco cantos fúnebres, que influenciaram a escrita 

de cartas consolatórias, comumente enviadas aos familiares de membros da realeza após a morte 

de algum de seus familiares. Nesse sentido, cremos que o livro bíblico também tenha influenciado 

outros gêneros de discursos fúnebres, como os sermões. LOPES, Ana Mafalda 

Pereira. Confortando reis e rainhas: as cartas consolatórias entre a política e o luto (séculos XV-

XVI). 2016. 169 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, Instituto de Ciências Sociais, 

Universidade do Minho, Braga, 2016, p. 56. 
776 Ibidem, p. 56-57. 
777  LOPES, Ana Mafalda Pereira. Confortando reis e rainhas: as cartas consolatórias entre a 

política e o luto (séculos XV-XVI). 2016. 169 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, 

Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho, Braga, 2016, p. 56-57. 
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para ordenar os assuntos políticos pendentes, e realizar as práticas religiosas 

indispensáveis para uma boa morte. Nesse sentido, São Miguel de São Tomás, em 

seu Sermam nas exequias de D.Affonso VI (1683), afirma que “[...] a morte 

apressada não he muyto cubiçada, porque não sabemos quando nos convem 

morrer […]778”.  

Lopes Sierra, no Panegírico Fúnebre a Afonso Furtado (1676), relata que 

a Divina Graça havia se manifestado no governador-geral por meio do Sacramento 

da Eucaristia, enquanto este encontrava-se doente, dando-lhe a conhecer que 

morria. Como agradecimento, Afonso Furtado ordenou que se colocassem três 

lâmpadas acesas perpetuamente diante do sacrário do Santíssimo Sacramento, 

embora soubesse que isso não era o suficiente para retribuir o benefício de 

“comhecer com desengano o estado em que se achava”779. 

De acordo com essa mesma concepção, Álvaro leitão780, em seu Sermão 

nas exequias do Serenissimo Principe Dom Theodosio (1654), afirma que o 

príncipe Dom Teodósio soube antecipadamente da chegada de sua morte, por meio 

da aparição de um cometa: 

 

E considerava que tambem o Ceo quis de antemão 

dar à sua sciencia este aviso. Não advertem em o 

Cometa, que este anno apareceo nesse Ceo? He este 

ordinariamente o annuncio fatal que à morte dos 

Principes precede, & precedeo nesta morte; assi para 

que Theodosio insigne mathematico visse 

conjecturalmente o seu perigo, como tambem para 

entendessemos, q morreria Theodosio, mas que 

morreria como Principe legitimo781. 

                                                           
778  SÃO TOMÁS, Miguel de. Sermam que prégou o Padre Mestre Fr. Miguel de S. Thomas... nas 

exequias do serenissimo Rey de Portugal D. Affonso VI celebradas na Sé de Portalegre em 9 de 

Outubro de 1683, Lisboa: na Off. de Miguel Rodrigues, 1735, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 

27. 
779 SIERRA, Juan Lopes. Vida o Panegírico fúnebre al senor Affonso de Furtado Castro do Rio 

Mendonca. In: SCWARTZ, Stuart B., e PÉCORA, Alcir (orgs.). As Excelências do Governador. 

O Panegírico Fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia, 1676). São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002, p. 123-124. 
780 Álvaro Leitão “foi mestre de Theologia na sua ordem, e Pregador dos Reis D. Aflonso VI e D. 

Pedro II. Não quiz jamais exercer algum cargo do governo claustral, chegando a renunciar o de 

Prior do convento d'Evora para que havia sido eleito por unanimidade”. SILVA, Innocencio 

Francisco da. Diccionario bibliographico portuguez, Lisboa: Imprensa Nacional, 1859-1923. 

23v.Tomo I, p. 47. 
781 LEITÃO, Álvaro. Sermão nas exequias do Serenissimo Principe Dom Theodosio nosso Senhor, 

que Deos tem: feitas pello muito Reverendo Cabido da Sancta See de Lisboa: no Real Convento 

de Belem, aos 26. de Junho de 1653 prègouo [sic] o Padre Presentado Frey Alvaro Leitão Religioso 

da Ordem dos Prègadores, Lisboa: na Officina de Paulo Craesbeeck, 1654, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 30. 
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No século XVII, a morte imprevista era bastante temida, haja vista a 

impossibilidade que esta causava de se preparar adequadamente para bem-

morrer782. Ademais, para os homens notáveis, a falta de uma boa morte poderia 

comprometer a exemplaridade de suas memórias e fama após a morte. A morte 

repentina era considerada resultado da vida daqueles que se descuidavam do bem-

morrer, apegando-se à matéria e à carne, esquecendo-se, ou ignorando, que a 

morte certa estava a sua espera783. Dessa forma, ao relatar que o Céu havia 

transmitido um sinal para prevenir o príncipe de que ele estava a morrer e, assim, 

evitando uma morte inesperada, o autor busca evidenciar a boa vida de Dom 

Teodósio. 

Outro ponto importante é que ao afirmar que a aparição de cometas era, 

“ordinariamente”, um presságio da iminente morte de um príncipe, o autor se 

utiliza desse imaginário para confirmar o direito de Dom João IV ao trono lusitano, 

ou seja, se os surgimentos de cometas antecedem, necessariamente, a morte de 

príncipes, o falecimento de Dom Teodósio, enquanto primogênito de Dom João 

IV, só poderia significar que ele era um príncipe legítimo e, consequentemente, 

que seu pai também era o legítimo rei de Portugal. 

Podemos notar nos discursos, que a comparação entre eventos naturais e 

sobrenaturais do passado e do presente, aperfeiçoavam e atualizam sua 

experiência, elevando-as ao universal, isto é, os autores interpretavam, por meio 

desses fenômenos, os desígnios da vontade divina, a partir do estabelecimento de 

uma concordância analógica entre eles. Esse mesmo processo ocorria na 

composição das memórias dos homens notáveis falecidos, das quais trataremos a 

seguir. 

 

 

 

 

                                                           
782 SOUZA, J. V. A.  Especialistas em 'bem morrer': causa mortis, rituais e hierarquias em um 

mosteiro do Rio de Janeiro colonial. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 20, 

p. 537-552, 2013, p. 539. 
783 FLECK, Eliane Cristina Deckmann; DILLMANN, Mauro. “Se viveres como louco, sabes que 

hás de morrer sem juízo”: as orientações para o bem morrer na literatura cristã portuguesa do 

século XVIII. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 35, n. 70, p.1-25, 2015, p. 8-9. 



265 
 

 

 

As memórias dos notáveis como desengano da vida. 

 

Para Pécora, os temas que compunham a boa morte “barroca” eram: a 

responsabilidade das ações durante o percurso da vida, a organização de tais ações 

segundo a doutrina Católica, e a superação da morte por meio de um ato voluntário 

de resignação, ou “mortificação”, perante sua presença sempre iminente. Nesse 

sentido, o que impediria a bem-aventurança seriam o engano de se tomar a vida 

como bem eterno, a presunção de que as obras realizadas ao longo de toda a vida 

não teriam efeitos para além dela, e a ideia de que a salvação da alma poderia ser 

alcançada pelas práticas de contrição realizadas apenas nos derradeiros momentos 

que antecediam a morte784. 

Todos esses temas encontram-se presentes nos discursos memoriais 

selecionados para a presente tese, nas passagens em que estes tratam acerca da 

morte dos homens notáveis, fossem esses reis ou oficiais régios. Nesse sentido, 

pode-se dizer que as memórias dos governantes compunham um exemplo político 

e religioso da trajetória e morte dos governantes, estando essa dupla 

exemplaridade circuncidada pelo tema da vanitas, ou desengano da vida.  

Não se tratava, porém, de afirmar que a existência temporal não possuía 

significação, devendo-se recusá-la em todos os seus aspectos, pois esta, segundo 

o pensamento aristotélico-tomista, compunha o eixo principal de participação dos 

homens no Ser divino, por mediação do mundo sensível. Deste modo, o desengano 

dizia respeito às ilusões de autonomia em relação à ordem divina, que faziam com 

que os homens tomassem o mundo natural e político como fins em si próprios, 

enquanto estes eram apenas os meios pelos quais a Divindade se colocava em 

comunicação com os homens, proporcionando-lhes os recursos necessários para a 

bem-aventurança eterna785. 

A vanitas era tema obrigatório nos discursos memoriais, sobretudo nos 

sermões fúnebres. Um exemplo que ilustra a temática do desengano da vida é o 

que Lucas de Andrade escreve no início de sua Breve relaçam do sumptuoso 

enterro que se fes ao Serenissimo Principe o S. D. Theodosio (1653): 

 

                                                           
784 PÉCORA, Alcir. A arte de morrer segundo Vieira. In: VIEIRA, Antônio. A arte de morrer: os 

sermões de quarta-feira de cinza de Antônio Vieira. São Paulo: Nova Alexandria, 2000, p. 33-43. 
785 Idem, 2008, p. 152-153. 
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O Miseria humana, que em tudo iguala os grandes, & poderosos 

do mundo aos vis, & mais baixos delle, por onde com rezão 

disse Aristoteles, que o homem he um exemplar de fraqueza, 

hum despojo do tempo, hum jogo da fortuna, hua imagem da 

inconstancia, hu alvo da inveja, hum mao cheiro, & lugar 

immundo da natureza, & Solon notou com graça, que o homem 

he prodridão em o nascimento, sera em todo o discurso da vida, 

& manjar de bichos na morte786. 

 

Nota-se que a vida, para o autor, não é nada mais do que uma ilusão fugaz, 

que enquanto dura, ainda está sujeita às inconstâncias da fortuna e à caducidade 

natural dos homens. O autor também cita Aristóteles e Sólon, como autoridades 

clássicas que corroboram tal pensamento. Entretanto, mesmo que a vida fosse 

apenas um “mau cheiro”, havia a necessidade de se compor memórias acerca das 

trajetórias políticas dos grandes homens, para que essas não ficassem esquecidas, 

como sugere Garcia de Resende787, em sua Choronica que trata do christianissimo 

Dom João o segundo (1607), na qual o autor justifica sua intenção de perpetuar a 

história das obras do monarca, para que 

 

ficassem ellas livres do esquecimento, em que outras, tambem 

muyto illustres, estão sepultadas. E ouverão por tão consolados, 

com este laço de agradecimento, os zelosos de honra de seu 

Principe: q assi se entregava cada qual delles à lição desta 

historia: como se por meo della ficassem possuidores de algum 

grande thesouro. E nem elles se enganárão nesta confiança: nem 

eu em a publicar agora per taes tempos788. 

 

A memória, dessa maneira, serviria não apenas para a perpetuação da fama 

de Dom João II, mas também como um exemplo a ser seguido por todos aqueles 

que zelassem pela honra do rei, funcionando como um reforço do “laço de 

agradecimento”, ao qual os súditos estavam obrigados em relação às boas obras 

                                                           
786 ANDRADE, Lucas de. Breve relaçam do sumptuoso enterro que se fes em 17. de Mayo de 

1653. ao Serenissimo Principe o S. D. Theodosio por Lucas de Andrade, Lisboa:  por Antonio 

Alvarez, 1653, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 3. 
787 Garcia de Resende foi moço da câmara do rei Dom João II. Apesar de não ser cronista oficial, 

dedicou-se a escrever os feitos que testemunhava daquele monarca. MACHADO, Diogo Barbosa. 

Biblioteca lusitana: histórica, crítica e cronológica – na qual se compreende a notícia dos autores 

portugueses e das obras, que compuseram desde o tempo da promulgação da Lei da Graça até o 

tempo presente. Lisboa: Oficina de Antônio Isidoro da Fonseca (v.2), 1741-1759, p. 327 
788 RESENDE, Garcia de. Choronica que trata da vida e grandissimas virtudes, e bondades, 

magnanimo esforço, e excellentes costumes, & manhas, & claros feytos do christianissimo Dom 

João o segundo deste nome & dos Reys de Portugal o decimo tercio de gloriosa memoria. Com 

outras obras que adiante se seguem. Feyta per Garcia de Rèsende, Lisboa: em casa de Simão 

Lopez, 1607, Biblioteca Nacional de Lisboa, dedicatória ao duque Dom Álvaro de Lencastre.  
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de seu falecido monarca. Novamente nos deparamos com a relação de amizade 

entre o soberano e seus súditos, tratada em outro momento na tese. De acordo com 

essa concepção, as boas obras de Dom João II eram vistas como serviços prestados 

ao corpo místico do reino, fruto de sua afeição aos súditos, que deveriam retribuir 

o benefício por meio da perpetuação de sua fama, como forma de agradecimento. 

A relação inversa, isto é, a conservação da memória dos súditos, como 

forma de gratidão do monarca àqueles que prestaram um bom serviço à Coroa, é 

evidenciada por Cristóvão de Almeida, em sua Oraçam funebre nas exequias que 

mandou fazer D. Affonso VI aos soldados portuguezes, que morrèrão em defensaõ 

da Patria, no sitio de Villa-Viçosa, e na batalha de Montes Claros (1673). Nela, 

o autor afirma que “Cada hum de nós assi como vive com duas vidas, hua na vida, 

outra na lembrança, assi morre cõ duas mortes; morre com a primeira na morte, & 

morre com a segunda no esquecimento”. Assim sendo, “não só são ingratos, mas 

homicidas os Principes que se esquecem daquelles que em seu serviço 

acabarão789”. 

Por meio das exéquias que ordenou celebrar aos militares, Dom Afonso VI 

demonstrava o seu zelo pela memória dos soldados que morreram na batalha de 

Montes Claros, agradecendo os serviços que esses haviam prestado ao bem-

comum do reino, confirmando publicamente o laço afetivo que lhe unia aos seus 

súditos. Em contrapartida, o monarca também esperava que após sua morte, os 

demais membros da monarquia conservassem a memória de sua boa vida. 

Essa ideia da perpetuação da vida por meio da memória dos feitos, 

encontra-se igualmente presente em outro sermão de Cristóvão de Almeida, 

proferido nas exéquias anuais de Dom Manuel, intitulada Oraçam fúnebre nas 

exequias annuaes do Rey Dom Manoel (1686), na qual o frei exclama ao falecido 

monarca: 

 

Não morrestes porq ainda q vos roubou a morte estais vivo nas 

façãnhas q estão escritas, no livro grande hum mundo inteiro. 

Não morrestes, finalmente, porq ainda hoje debaixo deste 

                                                           
789 ALMEIDA, Cristóvão de. Oraçam funebre nas exequias que mandou fazer na Santa Casa da 

Misericordia desta cidade de Lisboa, D. Affonso VI aos soldados portuguezes, que morrèrão 

gloriosamente em defensaõ da Patria, no sitio de Villa-Viçosa, e na batalha de Montes Claros, 

este anno de 1665 / Dissea o P. M. Frey Christovam de Almeida, Coimbra: na Officina de Antonio 

Craesbeeck d'Mello Impressor se Sua Alteza, 1673, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 3-5. 
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tumulo nos estais ensinando o como devemos de viver, se não 

quizermos nunca acabar790.  

 

O “livro grande” que compõe “um mundo inteiro”, no qual, segundo o 

autor, inserem-se todos os grandes feitos do rei Dom Manuel, é uma tópica 

conhecida na retórica denominada “barroca”. No pensamento dos séculos XVI e 

XVII, o “livro do mundo” era uma metáfora que representava todo o 

conhecimento acumulado pela natureza, e que se revelava àqueles que possuíam 

a reta razão necessária para decifrá-los791, isto é, os homens discretos. 

Segundo essa perspectiva, as obras do rei, para quem soubesse lê-las, ou 

compreendê-las por meio da prudência, eram vistas como signos de uma boa vida 

e de uma boa morte. Como aponta Hansen, se pensarmos juntamente com o 

Pseudo-Dionisio Areopagita, a unidade inferior, nesse caso a memória da vida e 

morte do monarca pensada isoladamente, ascendia à unidade superior, isto é, a 

história do passado e futuro do mundo todo792. Colocando em outras palavras, a 

trajetória individual de Dom Manuel era vista como um “livro grande”, que 

traduzia como se deveria viver “se não quisermos nunca acabar”. 

Nesse sentido, António dos Arcanjos, em seu Sermão na morte do 

Serenissimo Senhor Dom Joam o IV (1656), afirma que o rei Dom João IV, mesmo 

estando morto, era um exemplo vivo da política:  

 

Hora, notai Portuguezes se tendes no vosso rey morto hum 

exemplo da politica vivo: politica não sò quanto à fragilidade 

do corporeo, senão quanto à duração do espiritual. Não 

desmaieis logo os politicos em vossos discursos viva antes a 

politica cõ novos alentos, porque em nosso Rey morto temos 

hum exemplo da politica vivo793. 

 

                                                           
790  ALMEIDA, Cristóvão de. Oraçam fúnebre nas exequias annuaes do Serenissimo Rey de 

Portugal Dom Manoel. Disse-a na Santa Casa da Misericordia desta cidade de Lisboa em 13. de 

Dezembro de 1655 o P. M. Fr. Christovam de Almeyda, Lisboa: [s.n], 1665, Biblioteca Nacional 

de Portugal, (sem número de páginas). 
791 FIANCO, Francisco. Epistemologia Barroca de Triste Figura. Idéias - Revista do Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, Campinas v. 7, p. 271-292, 2016, p. 284. 
792 HANSEN, João Adolfo. Para ler as cartas do Pe. Antônio Vieira (1626-1697). Teresa: Revista 

de Literatura Brasileira, São Paulo, v. 8/9, p.264-299, 2008. Arcanjos, António dos. Sermão, op 

cit., 12. 
793 ARCANJOS, António dos. Sermão nas honras que fes a cidade de Tavira em o Reyno do 

Algarve na morte do Serenissimo Senhor Dom Joam o IV. Rey de Portugal. Prêgado pello P. M. 

Fr. Antonio dos Archanjos na Igreja de S. Maria da mesma cidade, em 24. de Novembro de 1656, 

Lisboa:  na officina de Antonio Craesbeeck, 1657, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 12. 
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Nota-se que o autor confere centralidade ao caráter “espiritual” e religioso 

do monarca para a composição de um exemplo da política. Isto é, a exemplaridade 

política do rei consistia na sua prudência em reconhecer a “fragilidade do 

corpóreo”, cuidando não apenas do governo do reino, mas também do governo de 

si, preparando-se para a boa morte. Isso implicava que Dom João IV continuaria 

vivo, não somente na vida da alma imortal junto a Deus, mas também como um 

exemplo político, por meio da memória das lições que sua trajetória havia legado. 

Essa complementaridade entre os deveres políticos e os deveres da alma, 

assim como a necessidade de cumpri-los adequadamente para a composição de 

uma boa memória, também é abordado por Cristóvão de Almeida na Oraçam 

fúnebre nas exequias annuaes do Serenissimo Rey de Portugal Dom Manoel 

(1665), a qual descreve o governo exemplar de Dom Manuel da seguinte maneira: 

 

Testemunheo aquella igualdade de justiça q fez guardar nos 

tribunaes, assistindo pessoalmente às resoluções de maior parte. 

Testemunheo aquella afabilidade de Pay com que tratava os 

vassallos: Aquelle amor, & aquelle respeito que teve às 

Religiõens, & as Igrejas, izentandoas a todas de tributos, & 

enriquecendoas cõ donativos [...] Acçõens todas q lhe 

perpetuarão, & hão de perpetuar na fama, assim a vida que lhe 

deu a natureza, como a que lhe deu a successão, ambas durão 

ainda hoje, porque ambas vivem, & ham de viver na nossa 

memoria794. 

 

Cristóvão de Almeida expõe a doutrina jurídica dos dois corpos do rei, 

segundo a qual o rei possuía em si dois corpos, um natural e um político. O corpo 

natural era o corpo mortal, sujeito às imperfeições decorrentes da natureza ou da 

fortuna. O corpo político era um corpo invisível e imaterial, composto de “política 

e governo”, constituído para a administração do bem-comum do reino. Entretanto, 

o corpo natural e o corpo político eram indissociáveis; o corpo político incluía o 

corpo natural, concebido como o meio de consolidação da dignidade real, que se 

situava no corpo político795.  

                                                           
794 ALMEIDA, Cristóvão de. Oraçam fúnebre nas exequias annuaes do Serenissimo Rey de 

Portugal Dom Manoel. Disse-a na Santa Casa da Misericordia desta cidade de Lisboa em 13. de 

Dezembro de 1655 o P. M. Fr. Christovam de Almeyda, Lisboa: [s.n], 1665, Biblioteca Nacional 

de Portugal, (sem número de páginas). 
795 KANTOROWICZ, Ernst. Os dois corpos do rei. Um estudo sobre a teologia política medieval. 

São Paulo: Cia das Letras, 1998, p. 205-210.   
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Assim sendo, o corpo natural e o corpo político, apesar de diferentes, eram 

inseparáveis e encontravam-se incorporados na pessoa do rei. Dessa forma, o autor 

afirma que Dom Manuel vivera de forma completa, sendo exemplar tanto no 

governo político, incorporando a dignidade real, ou a “vida que lhe dera a 

sucessão”, quanto em relação ao seu corpo natural, ou “a vida que lhe dera a 

natureza”, preparando-se para a boa morte. Nesse sentido, Cristóvão de Almeida 

afirma que um bom rei deve viver tanto em relação ao seu ofício, realizando as 

boas obras necessárias para o bom-governo, quanto ao “tempo”, reconhecendo sua 

mortalidade e preparando-se para alcançar a bem-aventurança796. 

Observamos, portanto, que o que motivava a composição das memórias, 

as quais registravam os ditos e feitos dos homens notáveis, era a instrução política 

e religiosa dos governantes, e não a mera vanglória de suas boas obras e feitos 

valorosos. Juan Eusebio Nieremberg, em sua obra intitulada Differença entre o 

temporal, e eterno (1692), defende que “Não estimemos estar senão na memoria 

de Deos, cuja vida he eternidade; porque a memoria entre os homens não pòde 

durar mais, que os mesmos homens, que morrerão como tu, & assim não pòde 

haver memoria immortal entre os que são mortaes797”. 

Nieremberg também afirma que embora o temporal fosse ilusório, o tempo 

era precioso, pois constituía a oportunidade que o homem possuía de conseguir a 

vida eterna: 

 

Com ser tão pouco, & tão caduco o tempo, tem hua cousa 

preciosissima, que he ser occasião da Eternidade [...] Porque o 

tempo desta vida he occasião de ganhar a Eterna, & em se 

passando, não terà remedio, nem esperança delle. procuremos 

empregalo bem, & não perder a conjunção de proveyto tão 

grande, cuja perda he irreparavel, & a choraremos com Eterno 

choro798. 

 

                                                           
796 ALMEIDA, Cristóvão de. Oraçam fúnebre nas exequias annuaes do Serenissimo Rey de 

Portugal Dom Manoel. Disse-a na Santa Casa da Misericordia desta cidade de Lisboa em 13. de 

Dezembro de 1655 o P. M. Fr. Christovam de Almeyda, Lisboa: [s.n], 1665, Biblioteca Nacional 

de Portugal, (sem número de páginas). 
797 NIEREMBERG, Juan Eusebio. Differença entre o temporal, e eterno: Crisol purificatorio de 

desenganos com a memoria da Eternidade, & consideração dos Novissimos do homem, 

&principaesMysterios Divinos. Pelo Padre. Tradusido [sic] de castelhano em portuguez, 

Lisboa:  na Officina de Joam Galram, 1692, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 145. 
798 Ibidem, p.  71-72. 
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Essa perspectiva do autor diz respeito à doutrina dos fins últimos do 

homem, ou novissimus, os quais designavam os remates da vida humana de acordo 

com as Escrituras e com as concepções Católicas vigentes no período medieval e 

na modernidade. De acordo com tal doutrina, após a morte, o corpo “retorna ao 

pó”, enquanto a alma imortal deve prestar contas a Deus acerca daquilo que fora 

obrado em vida, e então, receber uma sentença irrevogável: a salvação ou 

condenação eterna. Após a sentença, os justos irão para o Paraíso, os ímpios 

padecerão os tormentos do inferno, e aqueles que necessitam expiar pecados 

veniais, passarão pelo Purgatório, antes de atingir a bem-aventurança, ou visão 

beatífica, junto a Deus e aos justos799. 

Para os governantes, diante do perigo de se “perder a eternidade”, era 

necessário, por um lado, praticar boas obras políticas e, por outro, ter sempre em 

mente a consideração dos novíssimos. Portanto, a memória ou a boa fama não 

possuía valor em si, mas apenas em relação à bem-aventurança. 

Nieremberg também adverte que o eterno é o fim do homem, enquanto o 

temporal é apenas um meio para se alcançar o eterno, pois a eternidade é o 

verdadeiro fim de tudo que é temporal. Nesse sentido, o temporal existe apenas 

para que cada homem possa adquirir aquilo que necessita para alcançar a bem-

aventurança, portanto, entre o meio e o fim há uma enorme diferença, pois o “fim 

ha de ser amado por si mesmo, & o meio não ha de se amar, senão enquanto 

conduz ao fim800”. 

Diego Felipe de Albornoz, tesoureiro e cônego da Igreja de Cartagena, em 

sua Cartilla politica y christiana, publicada primeiramente em Madrid, em 1666, 

e depois em Lisboa, em 1667, faz uma distinção entre memória e fama. Segundo 

o autor, enquanto a memória servia para o escárnio, a fama servia para a glória. 

Para ilustrar sua proposição, o autor afirma que o incendiário Heróstrato801, 

famoso por ter queimado o templo de Diana (ou Artémis), considerado uma das 

Sete Maravilhas do Mundo Antigo, havia planejado o ato com o único intuito de 

                                                           
799 SANT’ANNA, Sabrina Mara. A Boa Morte e o Bem Morrer: Culto, Doutrina, Iconografia e 

Irmandades Mineiras (1721 A 1822). 2006. 142 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, 

Departamento de Pós-graduação em História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006, p. 57-58. 
800 NIEREMBERG, Juan Eusebio, op. cit., p. 396. 
801 Heróstrato foi um personagem grego, famoso por ter incendiado o templo de Ártemis, na cidade 

de Éfeso, por volta de 365 D.C. O único intuito do jovem Herostrato era conseguir notoriedade, 

ainda que fosse pela destruição de um dos mais belos monumentos de sua época. SMITH, William, 

Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London: J. Murray, v. 2, 1870, p. 439. 
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imortalizar seu nome na história. Apesar de ter realmente conseguido perpetuar 

seu nome por meio do incêndio, Diego Felipe afirma que o que havia sido 

conservado na história não havia sido a pessoa de Heróstrato, mas a maldade de 

sua ação802.  

Em contrapartida, a fama, a qual constituía a opinião que o povo possuía 

em relação ao governante, seria a única coisa que este deveria verdadeiramente 

buscar conseguir e honrar, pois era o que realmente sobrava dos homens notáveis 

após a morte do corpo. Para Albornoz, a virtude era necessária, e bastava para a 

consciência, mas sem a boa fama, a virtude do monarca ficaria incompleta, pois a 

boa fama, enquanto o crédito dos súditos, constituía a única coisa que realmente 

pertencia ao soberano enquanto tal803.  

De acordo com a lógica do autor, a busca da boa fama fazia parte de um 

processo circular: para se alcançá-la, era necessário levar uma vida santa e praticar 

feitos heroicos que, por sua vez, eram estimulados pelo desejo de fama, haja vista 

que “nada puede hazer, ni pensar indigno, quien sabe, y quiere q se este hablãdo 

sienpre dél804. 

Deste modo, a vida santa e a trajetória heroica dos grandes não poderiam 

ser pensadas separadamente, mas como meios humanos complementares de se 

chegar a um estreitamento com o divino. A determinação voluntária para a união 

com a ordem divina e eterna era um modelo santo e heroico, que implicava uma 

mobilização da vontade particular por meio de atos regulares, que remetiam às 

virtudes cristãs. Nesse sentido, ainda que os feitos extraordinários dos notáveis 

fossem obrigações que compunham sua boa vida, a prática cotidiana das 

obrigações religiosas dramatizava a totalidade das vidas desses homens, 

incorporando seus sucessos político e militares, pois todo o conjunto de suas 

trajetórias era decisivo para a comunhão com o divino, isto é, para a bem-

aventurança805. 

Podemos perceber, até então, certos conceitos que se complementam em 

uma perspectiva dialética. Cristóvão de Almeida descreve os dois corpos do rei, 

um natural e outro político, Nieremberg contrapõe o temporal ao eterno, e 

                                                           
802ALBORNOZ, Diego Felipe de. Cartilla politica, y christiana. D. Diego de Albornoz, Lisboa: 

en la emprenta de Antonio Craesbeeck de Melo, 1667, p. 47-48. 
803 Ibidem, p. 48-49. 
804 Ibidem, p. 48-49 
805 PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento, São Paulo: editora da unicamp", 2008, p.79-80. 
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Diego Felipe de Albornoz reforça a importância da boa fama enquanto 

complemento da virtude. Nota-se que a tônica, em todas essas relações, encontra-

se na ideia de que o “natural”, o “temporal” e a “fama” configuram meios 

temporais de se alcançar a bem-aventurança eterna. 

Como observa Massimi, António Vieira, enquanto principal porta-voz do 

“barroco luso-brasileiro”, possui a mesma concepção acerca do sentido do tempo, 

que era cuidar da eternidade. Dessa maneira, os bens temporais deviam ser 

utilizados em função dos bens eternos, este era o juízo da vanitas, ou desengano, 

que sugeria um modo de pensar típico da modernidade ibérica, o qual relacionava 

todo o mundo temporal segundo seu fim último. É segundo essa modalidade de 

pensamento que afirmamos em outro momento que mesmo as memórias das 

glórias políticas e militares de um grande homem encerram-se no tema da vanitas, 

pois elas só podem ser afirmadas adequadamente, considerando-se seu sentido 

final, o Eterno806. 

De acordo com essa concepção, Álvaro Leitão, no Sermão nas exequias do 

Principe Dom Theodosio (1654), adverte seu público para que 

 

Sejão pois os prodigios da architectura humana pompa vãa 

àquelles, que ate nas cinzas aspirão a ser vãos: que a hum 

pretendente do Ceo, justo, & sabio, qual foi o Serenissimo 

Principe D. Theodosio nosso Senhor, que Deos tem, sobrão 

para reaes trofeos de eterna memoria em seu sepulchro, o 

admiravel de sua sabiduria, & o prodigioso de seu 

merecimento807. 

  

Dessa forma, as pompas e vaidades do mundo não deviam ser aspirações 

dos justos e sábios, mas apenas a memória da prudência e merecimentos com os 

quais se viveu poderiam se adequar àqueles que pretendiam o Céu. 

Acerca da relação entre os deveres políticos, as obrigações cristãs dos 

homens notáveis e a morte que lhes conferia unidade e sentido, Cristóvão de 

Almeida, no Sermam nas exéquias do Conde de Soure (1665), por meio de sua 

                                                           
806 MASSIMI. Identidade, tempo e profecia na visão de Padre Antônio Vieira. Memorandum, Belo 

Horizonte, v. 1, n.1, p. 1-19, 2001, p. 23. 
807 LEITÃO, Álvaro. Sermão nas exequias do Serenissimo Principe Dom Theodosio nosso Senhor, 

que Deos tem: feitas pello muito Reverendo Cabido da Sancta See de Lisboa: no Real Convento 

de Belem, aos 26. de Junho de 1653 prègouo [sic] o Padre Presentado Frey Alvaro Leitão Religioso 

da Ordem dos Prègadores, Lisboa: na Officina de Paulo Craesbeeck, 1654, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 2. 
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agudeza e engenho, aproxima duas imagens metafóricas para ilustrar as duas 

maneiras como o conde deveria ser considerado: como cinza e como estrela808.  

Para tanto, o autor evoca duas passagens do livro do Gênesis. Na primeira, 

Jeová diz a Abraão: “E farei a tua descendência como o pó da terra; de maneira 

que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua 

descendência809”. Na segunda, Deus diz ao patriarca: “Olha agora para o céu, e 

conta as estrelas, se as podes contar; e acrescentou-lhe: Assim será a tua 

descendência”810. Após expor esses trechos das Escrituras, o autor se pergunta 

como seria possível que os descendentes de Abraão fossem estrelas, e ao mesmo 

tempo pó, para em seguida responder: “Quem he estrella, e se considera estrella, 

faz-se cinza [...], e quem he cinza, e se considera cinza faz-se estrela”811. 

A interpretação que o autor faz das duas falas de Deus a Abraão é a 

seguinte: “(diz Deos a Abrahaõ) considerem teus descendentes, que tem a 

fragilidade de pó, que logo terão a fidalguia de estrelas”. Percebemos que 

Cristóvão de Almeida afirma, retoricamente, que mesmo o povo eleito por Deus, 

ou seja, os descendentes de Abraão, devia considerar sua condição de mortal, antes 

de sua nobreza prometida. Nesse sentido, o conde de Soure, mesmo sendo um 

fidalgo, deveria considerar-se “cinza”, se desejasse bem-morrer812.  

Tal associação entre as as cinzas e as estrelas era típica da sensibilidade 

barroca, que propunha dois sentidos para a existência: um descendente e outro 

ascendente. Enquanto a vida terrena apresentava-se como desengano, a alma 

imortal era criada para a glória dos céus. Dessa forma, não se poderia alcançar as 

estrelas, senão a partir das cinzas. Ou seja, o reconhecimento da condição ilusória 

da vida temporal proporcionava a esperança da vida eterna813. 

                                                           
808 ALMEIDA, Cristóvão de. Sermam nas exéquias do Conde de Soure, prégado no Collegio de 

S. Agostinho desta cidade de Lisboa no anno de 1664. pelo Padre Mestre Fr. Christovam de 

Almeyda, Lisboa: na officina de Antonio Craesbeeck de Mello, 1665, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 33. 
809 Gênesis 13:16. BÍBLIA. A. T. Gênesis. In: BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada: contendo o 

antigo e o novo testamento. Tradução de João Ferreira de Almeida. Rio de Janeiro: Sociedade 

Bíblica do Brasil, 1966. 
810 Gênesis 15:5. BÍBLIA. A. T. Gênesis. In: BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada: contendo o antigo 

e o novo testamento. Tradução de João Ferreira de Almeida. Rio de Janeiro: Sociedade Bíblica do 

Brasil, 1966. 
811 ALMEIDA, op. cit., p. 33. 
812 Ibidem, p. 33 
813 CORDERO, María Jesús Fernández. Concepción del mundo y de la vida en los eclesiásticos 

del siglo XVIII a través de la predicación.: ilustración, pensamiento cristiano y herencia 

barroca. Cuadernos de Historia Moderna, Madrid, n. 10, p.81-101, 1990, p. 93. 
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Essa aproximação da imagem do “pó da terra” às “estrelas do Céu”, a partir 

do diálogo entre Jeová e o primeiro patriarca, também sugere uma analogia entre 

este e o conde. Assim como Abraão deveria orientar sua descendência aos 

ensinamentos de Deus, para que essa mantivesse sua aliança com o Divino e 

alcançasse a salvação, o conde deveria guiar aqueles sob sua tutela, principalmente 

os da sua casa e linhagem, por meio da boa fama de suas obras políticas e boa 

morte, para que esses alcançassem a bem-aventurança814.  

Ainda acerca da perspectiva da memória dos grandes enquanto desengano 

da vida, frei Gaspar de Amorim815, em seu Sermam funeral em as exequias do 

Senhor Dom Fr. Aleixo de Meneses Arcebispo de Goa (1620), afirma que a 

memória das coisas passadas, as quais se incluem a vida do Dom Aleixo, servem 

a duas razões: a primeira é para que “fiquemos prudentes com todas as partes da 

prudência”, isto é, que se aprenda tanto por meio de suas obras e virtudes, quanto 

pela consideração de sua morte; a segunda é para que se lamente a falta de um 

bom governador e prelado, como fora Dom Aleixo816. 

Quanto à memória da morte, Frei Gaspar de Amorim defende que a função 

desta era “dispor o futuro chegar à providência”, isto é, que a certeza da morte 

servisse para ordenar as ações do presente para outro futuro além dela, a vida 

eterna. Para tanto, o autor afirma que não bastava apenas a compreensão da morte 

por meio da inteligência, pois os animais, como os “pintões”, quando veem alguns 

dos seus iguais serem pisoteados por bovinos (minhotos), enquanto revolvem o 

solo em busca de alimento, compreendem o mal da morte, ficando pasmados, mas 

logo que passa o perigo, voltam a “esgravatar” a terra, esquecendo-se da 

ameaça817.  

                                                           
814 ALMEIDA, Cristóvão de. Sermam nas exéquias do Conde de Soure, prégado no Collegio de 

S. Agostinho desta cidade de Lisboa no anno de 1664. pelo Padre Mestre Fr. Christovam de 

Almeyda, Lisboa: na officina de Antonio Craesbeeck de Mello, 1665, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 33. 
815 Gaspar de Amorim foi um religioso da Ordem de Santo Agostinho, que pelo seu conhecimento 

em Filosofia e Teleologia foi nomeado prior do Convento de Goa, e deputado da inquisição da 

mesma localidade. MACHADO, Diogo Barbosa. Biblioteca lusitana: histórica, crítica e 

cronológica – na qual se compreende a notícia dos autores portugueses e das obras, que 

compuseram desde o tempo da promulgação da Lei da Graça até o tempo presente. Lisboa: Oficina 

de Antônio Isidoro da Fonseca (v.2), 1741-1759, p. 332. 
816 AMORIM, Gaspar de. Sermam funeral em as exequias do Senhor Dom Fr. Aleixo de Meneses 

Arcebispo de Goa. as quais mandou celebrar em Cochim. Dom Diogo Coutinho em o anno de 

1618, feito e pregado pello Padre Fr. Gaspar de Amorim, Lisboa: em casa de Pedro 

Craesbeeck, 1620, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 13-14. 
817 Ibidem, p. 13-14. 
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 Dessa maneira, para a total compreensão da iminência da morte, era 

necessário “trazer à memória” as excelências de Dom Aleixo, para que assim, 

fosse possível se dispor para o inevitável futuro. Nesse sentido, os sermões nas 

exéquias de corpo presente serviam ao propósito de fazer presente a imagem da 

morte, ou seja, representá-la cabalmente por meio da visão do corpo defunto de 

um homem notável818. 

 

A retórica das línguas mudas: pedagogia da morte. 

 

Como observa Pécora, a partir dos discursos do Padre Vieira, a eleição da 

própria morte, que se desdobrava na aceitação voluntária e racional de sua 

inevitabilidade, compunha um importante exemplo da postura “salvítica” do 

homem pós-tridentino. Nessa concepção, a meditação acerca da morte, assim 

como sua demonstração por meio dos sermões e exéquias, era uma maneira de não 

adiar o derradeiro momento, isto é, de “morrer antes de morrer”, passando a 

considerar-se não a vida em si, mas a morte. Tal ideal de vida era equiparado a 

viver “com cristo e em Deus”, opondo-se a “viver em si” e “com o mundo”. Para 

alcançar-se essa disposição moral e religiosa, era necessário o recurso à 

imaginação da hora da morte, tendo em vista a correção da vontade para o acerto 

das escolhas feitas em vida819. 

De acordo com tal perspectiva, o religioso dominicano Tomás Aranha820, 

em seu Sermão funebre nas exequias do Principe de Portugal Dom Theodosio 

(1653), argumenta que a memória possui uma propriedade especial para o 

entendimento, que é “fazer de hum certo modo, do passado, presente; quem 

duvida, de que, em razão das vivas memorias, que do nosso Serenissimo Principe 

                                                           
818 AMORIM, Gaspar de. Sermam funeral em as exequias do Senhor Dom Fr. Aleixo de Meneses 

Arcebispo de Goa. as quais mandou celebrar em Cochim. Dom Diogo Coutinho em o anno de 

1618, feito e pregado pello Padre Fr. Gaspar de Amorim, Lisboa: em casa de Pedro 

Craesbeeck, 1620, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 13-14. 
819 PÉCORA, Alcir. A arte de morrer segundo Vieira. In: VIEIRA, Antônio. A arte de morrer: os 

sermões de quarta-feira de cinza de Antônio Vieira. São Paulo: Nova Alexandria, 2000, 34-41. 
820 Tomás de Aranha foi religioso da Ordem dos Pregadores e mestre em sacra teologia na 

Misericordia da cidade de Lisboa. PAIVA, José Pedro (coord. Científico), Portugaliae 

Monumenta Misericordiarum: Estabilidade, grandeza e crise: da Restauração ao final do reinado 

de D. João V, v.6, Lisboa: União das Misericórdias Portuguesas, 2007, p. 583. 
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conservamos, me seja agora licito o falarlhe deste lugar, como se com meus olhos 

o vira [...]821. 

Seguindo uma linha argumentativa semelhante, Cristóvão de Almeida, no 

Sermam nas exéquias do Conde de Soure (1665), declara que  

 
São os panegyricos huma nova vida dos mortos [...] Então 

restituis aos defuntos a vida, que perderão, quando lhe louvais 

as partes, que tinhão. E sendo isto assi, não sem grande causa 

de dispoz, que tivessem orador essas vossas honras, ainda que 

tão desigual às vossas prendas, para que esta breve hora vos 

tenha como resuscitado, jà que por tantos tempos vos havemos 

de chorar morto822. 

 

Segundo a concepção da contra-reforma, a memória era instituída por um 

literato ou pintor apto a torná-la novamente sensível. Nesse sentido, os autores dos 

discursos fúnebres se utilizavam de recursos retóricos capazes de exprimir 

conceitos como se fossem imagens, ampliando o alcance da mensagem e 

influenciando o comportamento do público receptor823.  

Ao afirmarem que a conservação da memória do homenageado era uma 

maneira de ressuscitá-lo, ou vê-lo novamente vivo, Tomás de Aranha e Cristóvão 

de Almeida produzem a presença do morto uma vez mais, por meio da pregação 

nas exéquias e da leitura do panegírico, individual ou publicamente. Por esse meio, 

eles reviviam as lições de suas trajetórias, ao mesmo tempo que aproximavam a 

morte do homenageado ao futuro inevitável do público receptor, o que constituía 

um efeito necessário para se ensinar a bem-morrer, ou “morrer em vida”824. 

De acordo com essa ideia, António de Gouveia, no Sermam nas exequias 

de Andre Furtado de Mendonça (1610), declara, acerca da morte, que “não ha 

cousa mais proveytosa para a emenda da vida, q a mesma morte: aplicay a 

                                                           
821 ARANHA, Tomás. Sermão funebre nas exequias do Serenissimo Principe de Portugal Dom 

Theodosio que lhe celebrarão os religiosos de S. Domingos de Lisboa, Bemfica, & Almada, no 

Real Convento de Belem. Por ordem do Muito R. P. M. F. Dinis de Lamcastro que disse a missa. 

Em 27. de Junho de 1653... / pregado por F. Thomas Aranha, Lisboa: na Officina Craesbeeckiana, 

1653, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 1 
822 ALMEIDA, Cristóvão de. Sermam nas exéquias do Conde de Soure, prégado no Collegio de 

S. Agostinho desta cidade de Lisboa no anno de 1664. pelo Padre Mestre Fr. Christovam de 

Almeyda, Lisboa: na officina de Antonio Craesbeeck de Mello, 1665, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 4. 
823 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, p. 113-118. 
824 HANSEN, João Adolfo. Ler & ver: pressupostos da representação colonial. Veredas, Porto, n. 

3, p.75-90, 2000, p. 81-82. 
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qualquer vicio a memoria da morte, logo o vereis enfreado, & emendada a 

vida”825. 

Luís da Silva, em sua Oraçam fúnebre nas exequias do Marquez de Tavora 

(1674), afirma que a doutrina mais eficaz para o ensino da vida é “ver que o leito 

se passou a sepulchro”1. Também se utilizando da figura retórica da morte 

enquanto “pedagogia”, António Feio, em seu Sermão das exequias na morte do 

Catholico Rey D. Phelippe, terceiro de nome (1621), escreve que “qualquer morte 

he hua eschola, em que se aprende a ser humilde, a morte de hum Rey, & de tal 

Rey, o Catholico, & invictissimo Phellipe, he hua universidade inteira em que se 

insina a refrear todos os vicios, & a prosseguir todas as virtudes”1. 

Timóteo de Seabra Pimentel, no Panegyrico funeral, em a morte do 

Serenissimo Senhor Dom Duarte Infante de Portugal (1650), compartilhando o 

mesmo pensamento, afirma que a morte dos grandes é uma importante lição para 

todos os viventes:  

 

[…] assi como a natureza, produzindo algua vez monstros de 

cara humana, quiz mostrar em a vida de algum Nerão dos 

soberanos, quanto podiam os vicios em o estado supremo da 

fortuna: assi a Divina providencia em a morte do nosso Infãte 

Serenissimo quiz que viramos, & nos constàra o muito q podia 

hua virtude summa no estado de hua fortuna infima. Exemplar, 

senão espelho, ao qual se devem compor todas nossas vidas, 

estados, & idades826. 

 

Nero aparece no discurso de Timóteo de Seabra, como a antípoda de um 

homem notável, sua vida representa o quão eram reprováveis os vícios naqueles 

que ocuparam grandes postos na organização social. Em contrapartida, a morte de 

Dom Duarte, concebido como mártir lusitano, é retratada como o ideal de uma boa 

vida, evidenciando-a como exemplar de constância e virtude para todos os 

portugueses. 

A representação da morte e sua consolidação na memória do público não 

poderia estar completa sem sua figuração concreta, ou seja, as cerimônias 

                                                           
825 GOUVEIA, António de. Sermam que o Padre Fr. Antonio de Gouvea prégou nas exequias de 

Andre Furtado de Mendonça no Convento de N. Senhora da Graça de Lisboa no anno de 1610, 

Lisboa: por Vicente Alvares, 1611, Biblioteca Nacional de Portugal , p. 9 
826 PIMENTEL, Timóteo de Seabra. Panegyrico funeral, em a morte do Serenissimo Senhor Dom 

Duarte Infante de Portugal. Pregado em as honras que se lhe celebrarão em o seu Real Convento 

do Carmo de Lisboa. Dirigido ao Dom João o IV. Pelo M. Fr. Timotheo de Ciabra Pimentel, 

Lisboa: na Officina Craesbeeckiana 1650, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 26-26 (v) 
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fúnebres. Os sermões deveriam conter a descrição do aparato organizado para o 

dia das exéquias. Esse recurso cumpria a função de intensificar a contemplação do 

auditório em relação à lição da boa morte. Nesse sentido, os objetos presentes, 

como o túmulo, as luzes, os panos decorativos e as insígnias do defunto 

constituíam “imagens conceituosas”, capazes de persuadir mais do que as 

palavras, dando relevo ao tema, haja vista a dificuldade de se discursar acerca da 

morte, enquanto ausência827.  

Sob essa ótica, João Peixoto Correia, em sua Oraçam funebre nas exequias 

Del Rey Dom João o Quarto (1657), relata que “Fes este cabido este pomposo 

apparato funebro, este tumulo tam grandioso, q chega ao tecto desta igreja, pera 

que todos o vissem bem. Olhai fieis para elle, pera que a sua vista deixeis 

peccados, & cuideis que haver de morrer”828. 

Cristóvão de Almeida evidencia o poder de persuasão dos recursos 

cenográficos, em sua Oraçam fúnebre nas exequias annuaes do Rey de Portugal 

Dom Manoel (1665): 

  

Eu não sou hoje o que aqui prègo, quem hoje nos prèga aqui he 

essa pompa triste, & esse aparato funesto: E se esse he hoje o 

prègador, efficaz prègador temos hoje. Para o prègador ser 

efficaz ha de ser authorizado, & ha de ser eloquente: E que 

couza hai mais authorizada que a magestade daquelle tumulo! 

Que couza hai mais eloquente que as linguas daquelle fogo!829 

  

Ao apontar para as luzes das velas e tochas que compunham o aparato 

fúnebre das exéquias anuais de Dom Manuel e afirmar que não há nada mais 

autorizado e eloquente para ensinar o desengano da vida do que as “línguas 

daquele fogo”, é provável que Cristóvão de Almeida também estivesse utilizando 

o meio material cenográfico da celebração para evidenciar, ou dramatizar, a 

presença da luz Divina naquele momento.  

                                                           
827 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, p. 118-125. 
828 PEIXOTO, João Correia, Oraçam funebre nas exequias reais da Magestade Del Rey Dom João 

o Quarto nosso senhor celebradas com muita grãdesa na insigne Collegiada de Ourem, Coimbra: 

por Thome Carvalho Impressor da Uniuersidade 1657, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 15 
829 ALMEIDA, Cristóvão de. Oraçam fúnebre nas exequias annuaes do Serenissimo Rey de 

Portugal Dom Manoel. Disse-a na Santa Casa da Misericordia desta cidade de Lisboa em 13. de 

Dezembro de 1655 o P. M. Fr. Christovam de Almeyda, Lisboa: [s.n], 1665, Biblioteca Nacional 

de Portugal, sem número de páginas. 
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Nessa concepção, as “línguas do fogo” remeteriam ao fenômeno da 

glossolalia, que marcou a difusão do Cristianismo a partir da festa de Pentecostes. 

Nessa ocasião, segundo as Escrituras, o Espírito Santo se revelou aos apóstolos 

em forma de línguas de fogo, e lhes permitiu falar em idiomas desconhecidos, ao 

mesmo tempo que conferiu aos ouvintes a capacidade de compreender as falas dos 

apóstolos em seus idiomas pátrios, concebendo, dessa forma, a “grandeza de 

Deus”. A festa de Pentecostes era uma das principais celebrações festivas da 

cultura judaica, portanto, no dia do milagre, havia judeus de diversas partes do 

Império Romano na cidade de Jerusalém, o que possibilitou à manifestação do 

Espírito Santo comunicar-se a um grande número de pessoas, testemunhas 

oculares do fenômeno e, posteriormente, emissários da mensagem divina830. 

Ao traçar esse paralelismo entre a comunicação do Espírito Santo no 

milagre de Pentecostes e a mensagem transmitida pelas exéquias de Dom Manuel, 

o frei evidencia a autoridade da morte enquanto “escola”, deixando transparecer 

sua insuficiência, enquanto orador, perante a eloquência das lições que pregavam, 

por si, o aparato fúnebre, em um idioma que, por ser inspirado pela luz divina, 

podia ser compreendido claramente por todos os presentes. Ademais, por se tratar 

das exéquias anuais de um rei, na qual encontravam-se todos os representantes das 

ordens da monarquia, era um momento propício para alargar o alcance da 

mensagem do desengano da vida.  

Seguindo o mesmo modelo retórico, Timóteo de Seabra Pimentel, em seu 

Panegyrico funeral, em a morte do Senhor Dom Duarte Infante de Portugal 

(1650), questiona seu auditório da maneira que se segue: 

 

Senão pergunto, esta pompa funeral, este tumulo honorario, & 

lugubre, estas perdes, & columnas cubertas de luto: que outra 

cousa he, ò vassallos fieis (que he dizer Portuguezes) que hua 

tragica representação de hum desengano certo, & géral a todos 

os mortaes, & hoje perticurlamente a soberanos? Esta theatro 

da morte vivo, estas luzes [...], aquela Coroa em o alto sobre 

hua almofada, que outra cousa nos intimão, & persuadem com 

hua eloquencia muda, & silencio rethorico, que a causa de 

nossas lagrimas, & a qualidade do nosso bõ Principe defunto?831 

                                                           
830 SILVA, Yask Gondim da; COELHO, Lázara Divina; VIEIRA, Régia Cristina Campos. A 

glossolalia em Pentecoste: a comunicação para difusão do cristianismo. Sacrilegens: Revista dos 

Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião, Juiz de Fora, v. 9, n. 1, p.165-

176, 2012, p. 165-170 
831 PIMENTEL, Timóteo de Seabra. Panegyrico funeral, em a morte do Serenissimo Senhor Dom 

Duarte Infante de Portugal. Pregado em as honras que se lhe celebrarão em o seu Real Convento 
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Em ambas as passagens, os autores transferem para o cenário a função de 

emissor da mensagem. Dessa forma, não é mais o orador quem prega, e sim o 

mudo aparato fúnebre. Por meio desse recurso, o próprio discurso torna-se 

imagem, “suscitando a passagem entre o ver pelos olhos do corpo, e o ver pelos 

olhos da mente”. Assim, o espetáculo da morte podia ser interiorizado pelo 

auditório, de modo que a visão do futuro inevitável de todos, ou seja, a morte, 

fosse projetada para o presente dos vivos e passado dos mortos, o que possibilitava 

a mudança de conduta do público no presente e no futuro, tendo em vista a bem-

aventurança eterna832. 

Ainda que a lição de bem-morrer, pregada pelo “silêncio retórico” do 

espetáculo fúnebre, fosse para todos, nos discursos memoriais ela é direcionada às 

elites, ou, como se refere Timóteo Seabra, “reservada a soberanos”. Nesse sentido, 

a dramatização do falecimento dos grandes se tornava um exercício de aceitação 

da morte em vida para aqueles homens notáveis que a assistiam. Acerca disso, 

Cristóvão de Almeida, no Sermam nas exequias do Conde de Soure (1665), afirma 

que “O espelho de huma sepultura he a melhor mezinha para abater as azas das 

nossas vaidades”, mas que naquela ocasião, “Aos grandes pertence hoje este 

espelho833”.  

Timóteo de Seabra Pimentel, em seu Panegyrico funeral, em a morte do 

Senhor Dom Duarte (1650), retrata a morte do infante de Portugal como um ideal 

da vida cristã e exemplo para os grandes: “Não sem providencia summa do 

Altissimo, a primeira arte que sua Alteza com a doutrina Christam, tomou em as 

mãos, foi a de saber morrer bem; a que chamou Seneca arte das artes: em a qual 

aproveitou de maneira, que sendo aliàs sua morte, escandalo de principes, he hoje 

exemplar a soberanos”834. 

                                                           

do Carmo de Lisboa. Dirigido ao Dom João o IV. Pelo M. Fr. Timotheo de Ciabra Pimentel, 

Lisboa: na Officina Craesbeeckiana 1650, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 1 (v) 
832 MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 

2005, p. 126. 
833 ALMEIDA, Cristóvão de. Sermam nas exéquias do Conde de Soure, prégado no Collegio de 

S. Agostinho desta cidade de Lisboa no anno de 1664. pelo Padre Mestre Fr. Christovam de 

Almeyda, Lisboa: na officina de Antonio Craesbeeck de Mello, 1665, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 38-39. 
834 PIMENTEL, Timóteo de Seabra. Panegyrico funeral, em a morte do Serenissimo Senhor Dom 

Duarte Infante de Portugal. Pregado em as honras que se lhe celebrarão em o seu Real Convento 

do Carmo de Lisboa. Dirigido ao Dom João o IV. Pelo M. Fr. Timotheo de Ciabra Pimentel, 

Lisboa: na Officina Craesbeeckiana 1650, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 8 
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Ainda acerca da morte dos grandes como exemplo de desengano para os 

homens notáveis, o cônego secular da Ordem de São João Evangelista, e provedor 

do Hospital de Coimbra, Jerônimo de São Paulo, em sua obra intitulada Exequias 

feitas a memoria do Principe Dom Theodosio (1654), afirma que “O Rey que 

morre quando cerra os olhos na morte abre os olhos dos Reys vivos pera verem o 

engano em que vivem, & o desengano certo com que hão de acabar”835. 

Retomando a questão das pompas fúnebres e do seu caráter pedagógico, 

António Veloso, no seu Sermaõ funeral nas exequias ao Serenissimo Principe de 

Portugal Dom Theodosio (1653), declara que: 

 
[...] como nas flores o abrir he principio de murchar, assi nos 

Reys o nascer he começar a morrer, de tão delgado fio pende 

hua vida Real, que lhe podemos chamar vida morta, ou morte 

viva. Mais desengano ainda que prova, nos offerece desta 

verdade aquella tumba, aquelle tumulo, aquella eça funeral que 

alli temos [...]836. 

  

Essa passagem, assim como as anteriores, evidencia, como aponta 

Adalgisa Campos, que o primado do visual na “cultura barroca” não possuía tão 

somente um sentido imanente, mas deve ser compreendido também em sua 

dimensão transcendente, isto é, em relação ao sagrado837. Se considerarmos as 

pompas fúnebres em relação ao teatrum sacrum, isto é, ao teatro da verdadeira fé, 

essas não poderiam se distanciar de sua função teológica. Por mais injusta que a 

morte de um grande poderia aparentar, ela era considerada como efeito dos 

desígnios divinos para o reino e, portanto, um sinal da vontade de Deus.  

Dessa forma, como o modelo de toda liturgia era o sacramento da 

Eucaristia, os ritos fúnebres poderiam ser compreendidos como meios para a 

manifestação da presença de Deus no mundo sensível, proporcionando a 

                                                           
835 SÃO PAULO, Jerónimo de. Exequias feitas a memoria do Serenissimo Principe, e Senhor Dom 

Theodosio Primeiro deste nome, Coimbra: na officina de Manoel Dias, impressor da Universidade, 

1654, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 18 
836 VELOSO, António. Sermaõ funeral nas exequias que o Real Collegio da Companhia de Jesus 

de Coimbra celebrou ao Serenissimo Principe de Portugal Dom Theodosio em 17. de Junho de 

1563  pregouo [sic] o R.P.M. Antonio Vellozo da Companhia de Jesus Lente de Theologia, & 

Procurador geral eleito a Roma pela Provincia de Cochim, Lisboa: por Paulo Craebeeck 1653, 

Bilioteca Nacional de Portugal, p. 2(v) 
837 CAMPOS, Adalgisa Arantes. O triunfo eucarístico: hierarquias e universalidade. Barroco: 

Arquiteturas e Artes Plásticas, Belo Horizonte, v.2, p. 461-467, 1992, p. 3-4. 
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comunhão, ou concórdia, tanto dos presentes, quanto da monarquia como um todo, 

haja vista que o campo do político não se apartava do campo teológico838. 

Seguindo essa perspectiva, compreendemos que o luxo dos aparatos 

fúnebres dos grandes não era mera vaidade ostentatória das elites, ou ainda 

simples demonstração de poder, mas cumpria uma utilidade religiosa e, ao mesmo 

tempo, política: ensinar a bem-morrer. Dessa maneira, A suntuosidade das 

cerimônias fúnebres também estava circuncidada pelo tema da vanitas, 

demonstrando aos nobres que a riqueza material não possuía valor perante a bem-

aventurança.  

Esse desengano em relação ao luxo temporal ficava mais evidente na morte 

dos notáveis, aí reside a importância das celebrações fúnebres dos nobres mortos. 

Principalmente se considerarmos a noção da vida política daqueles que ocupavam 

altos postos na organização social enquanto encargo, ou como se refere António 

Veloso, como “vida morte, ou morte viva”. 

A ideia da brevidade da vida dos grandes, que como aponta António 

Veloso “o nascer é começar a morrer”,  aparece na Oraçam funebre nas exequias 

annuaes do Rey de Portugal Dom Manoel (1665), de Fernando de Santo 

Agostinho. O autor procura elucidar essa questão da seguinte forma:   

 

E, se a vida he tão breve, para todos, como a tocha, que se 

gastando do mesmo que luz, como dizem essas linguas mudas, 

que neste sumptuoso, & funesto ornato estão ardendo; da lingua 

do Espirito Santo ouviremos, que por Antonomasia he esta 

brevidade mais acelerada nos Principes, & Monarcas: E porque 

he mais breve nos Principes, & Grandes, que nos demais? [...] 

ou o Rey, & o Grande he justificado, de maneira que tenha 

sempre a consideração no ser de homem, & o seu desvelo nas 

obrigações do seu officio, ou he descuydado de sy, & do 

governo, com que deve reger, & governar os seus vassallos; se 

tem os olhos na sua obrigação, que verdugo para a vida mayor, 

que os cuydados, & o peso de huma Monarchia [...].por 

oppressão de pezo se explica, que lima mais efficaz para hir 

gastando, & desfazendo a saude, que a consideração de ter que 

dar conta de tantos […].839 

 

                                                           
838 PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento, São Paulo: editora da unicamp", 2008, p. 182-183. 
839 SANTO AGOSTINHO, Fernando de. Oraçam funebre nas exequias annuaes do Serenissimo 

Rey de Portugal Dom Manoel de gloriosa memoria. Disse a na Santa Casa da Misericordia desta 

Cidade de Lisboa, em treze de Dezembro de 1685. Fernando de S. Augustinho, da Ordem de S. 

Jeronymo, Offerecida ao Senhor Nuno de Mendonça, Conde de Val de Reys, Lisboa: na Officina 

de Joaõ Galraõ, 1686, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 7 
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Sendo a vida de todos breve, a dos monarcas e dos grandes era ainda mais 

curta, devido ao “peso da monarquia” e do desgaste causado por “dar conta de 

tantos”. Nesse sentido, quando um rei ou nobre morria jovem, isso era considerado 

evidência do cumprimento das obrigações do cargo, tido como “encargo”. 

Cristóvão de Almeida, em sua Oraçam fúnebre nas exéquias annuaes do 

Rey Dom Manoel (1665), também ilustra a ideia da “vida morta” dos monarcas, 

ao dizer que “Antiguamente lhe davão ao Rey hua unçam quãdo lhe punhão a 

coroa. Pois logo ungido quãdo Rey? Logo, porq tão depreça parece q caminha 

para a morte hu Rey, como caminha hum ungido: O trono he o mais breve caminho 

para o sepulchro840”. 

 Percebemos uma menção ao rito medieval da unção régia, que 

representava o monarca enquanto vigário de Deus, e expressava suas 

responsabilidades para com a Igreja841. Entretanto, não parece ser nesse sentido 

que o frei se refere à cerimônia. Para Cristóvão de Almeida, a unção dos reis 

possuía um paralelismo simbólico em relação à extrema-unção, um dos sete 

Sacramentos católicos que o cristão recebe antes de morrer, isto é, antes de 

ingressar no reino do Céu842. Segundo tal concepção, a unção dos reis era 

comparável à unção dos enfermos, haja vista a singular brevidade de suas vidas. 

A morte dos grandes, sobretudo dos monarcas, era o modo mais eficaz de 

se ensinar a “morrer antes da morte”, pois ao ser coroado, o rei já poderia se 

considerar “morto em vida”. Dessa maneira, estando consciente da celeridade com 

a qual os homens notáveis se encaminhavam para a morte, restava-lhes realizar o 

máximo de boas obras que lhes exigia o cargo e a religião. 

Ademais, essa disposição progressiva de “abandonar a si”, suscitada pela 

dramatização da morte dos grandes, era um aspecto fundamental para a salvação 

da alma. Ao renunciar as glórias mundanas e adotar uma postura abnegada perante 

as obrigações do exercício do cargo, o notável estaria ordenando sua vontade 

própria, ou livre arbítrio, aos desígnios da Providência, retomando a sua 

                                                           
840 ALMEIDA, Cristóvão de. Oraçam fúnebre nas exequias annuaes do Serenissimo Rey de 

Portugal Dom Manoel. Disse-a na Santa Casa da Misericordia desta cidade de Lisboa em 13. de 
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841 NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-

XVI). Madrid: Eudema, 1988, p. 61. 
842 ARAÚJO, Ana Cristina Cardoso dos Santos Bartolomeu de. 1997. A Morte Em Lisboa: 

Atitudes E Representações: 1700-1830. Lisboa: Editorial Notícias, capítulo IV, p. 9. 
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semelhança e união com o divino. A eliminação das paixões e impulsos, que 

configuravam uma vontade ilusória, também afirmava uma conformação 

voluntária à ordem hierárquica da monarquia, enquanto um modelo de 

organização político-social fundado por Deus, e concebida como um caminho 

natural para a efetivação do vínculo entre os homens e a vontade divina843.  

 

O cômputo do tempo em boas obras. 

 

Relacionada à ideia da brevidade da vida dos homens notáveis, encontrava-

se a importância das empresas realizadas por estes. Se o fundamento da memória 

dos nobres eram seus feitos valorosos e virtudes, seu tempo de vida não poderia 

ser computado em anos, mas em obras, haja vista a impossibilidade de se prever 

precisamente o dia da morte. Nesse sentido, João Rodrigues de Meneses, em seu 

Elogio funeral do Principe D. Theodosio, N. Senhor, declara que “[...] Como as 

acções da morte se moderão per orden da Providencia, caminhão seus passos por 

tão acultos juizos, que não devemos admirar tanto a desigualdade com que tardam 

ou com que se apressam, como conformarmos com o principio porque se 

movem”844. 

Segundo a concepção do padre Vieira, e que cremos que se ajusta aos 

discursos aos quais analisamos, o dia do Juízo, assim como o dia da morte, 

permaneciam um mistério para todos os viventes, podendo surpreendê-los a 

qualquer instante e em qualquer lugar. Assim sendo, o presente se tornava decisivo 

para o julgamento do valor de qualquer empenho humano. O tempo conferido a 

cada um pela Providência Divina era a ocasião na qual o homem tecia seu destino, 

pois com a morte, o mundo acabava para o morto, assim como o morto acabava 

para o mundo845, ao menos no que dizia respeito à obtenção de méritos por meio 

de boas obras, pois caso existisse algum pecado venial, ainda seria possível 

purificar-se por meio das penas purgatórias e da intercessão dos vivos e santos846.  

                                                           
843 PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento, São Paulo: editora da unicamp", 2008, p. 77-87. 
844 MENESES, João Rodrigues de Sá. Elogio funeral do Principe D. Theodosio, N. Senhor. 

Relaçaõ das exequias e lutos cõ que sentio sua morte o Exmo. Senhor João Roiz de Sa Conde de 

Penaguiaõ, escrita por hum criado que asiste a S. Excellencia, Londres: [s.n], 1653, Biblioteca 

Nacional de Portugal, p. 1-2. 
845 MASSIMI. Identidade, tempo e profecia na visão de Padre Antônio Vieira. Memorandum, Belo 

Horizonte, v. 1, n.1, p. 1-19, 2001, p. 21. 
846 CAMPOS, Adalgisa. Almas Santas na arte colonial mineira e o purgatório de Dante. In: 

CONGRESSO INTERNACIONAL DO BARROCO ÍBERO-AMERICANO, 4., 2007, Ouro 
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Em virtude dessa incerteza do dia da morte, para alguns autores dos 

discursos memoriais selecionados, o tempo passava a ser computado pela 

qualidade das ações obradas, e não pela quantidade de anos vivida. E aqui se 

encontra o cerne de “morrer em vida”, ou seja, praticar resolutamente boas obras, 

como se já se considerasse morto. 

 Nessa perspectiva, Cristóvão de Almeida, em sua Oraçam fúnebre nas 

exequias annuaes do Rey de Portugal Dom Manoel (1665), questiona seu 

auditório acerca da duração da vida de um monarca em relação ao ofício régio: 

“Qual imaginais que he o Principe que mais vive no trono? Por ventura serà 

aquelle q mais dura? Não, por certo, he aquelle que melhor obra. Se o Principe 

não faz aquillo pera que tomou o sceptro he a sua vida um fingimento, he a sua 

existencia hum engano”847. 

Para o autor, o reinado de Dom Manuel, que havia durado 26 anos, 

havendo o monarca morrido aos 52 anos, não deveria ser medido pelo tempo, mas 

pela qualidade de suas obras. Essa mesma ideia é compartilhada por Fernando de 

Santo Agostinho, na Oraçam funebre nas exequias Rey de Portugal Dom Manoel 

(1685), o qual afirma que “esta nossa vida, não só nos homens, mas em todos os 

viventes, se não conta pelo que dura, senão pelo que se obra”. Dessa maneira, se 

pelo que se obra se vive bem, “podem os homens metter muitos annos de obras, 

em hum dia de duração; & muitos seculos em poucos annos, multiplicando obras 

de virtude, & justiça”848. 

Esse pensamento também é apresentado por Miguel de São Tomás, no 

Sermam nas exequias do Rey de Portugal D. Affonso VI (1683). Acerca da vida 

do monarca, que morreu na idade de 40 anos, havendo reinado durante 26, o autor 

argumenta que “Se as vidas se distinguem pelas obras, e não pelo tempo, he certo, 

                                                           

Preto. Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Íbero-americano. Belo Horizonte: C/ Arte, 

2007. p. 42 - 62., p. 43. 
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que a extensão da vida não consiste na larga duração do tempo, se não no 

grandioso das proezas”849. 

Essa concepção do tempo da vida dos grandes também aparece no Sermam 

nas exéquias do Conde de Soure (1665), de Cristóvão de Almeida. Para o autor, 

“o nosso ilustre Conde morreo moço, porque morreo de cincoenta, e dous annos 

de idade; assim julgará quem não sabe o em que consiste a verdadeyra velhice: 

fabeis em que consiste o ser velho? Nao consifte em tèr muytos annos, se naõ em 

ter muytos merecimentos”850. 

Para corroborar o seu argumento, Cristóvão de Almeida cita, no livro da 

Sabedoria, o versículo que trata acerca da morte dos justos: “Tendo chegado 

rapidamente ao termo, percorreu uma longa carreira”851. A partir disso, o autor 

chega a conclusão de que “Os homens medem a nossa vida pelos annos que 

correrão; Deos mede a nossa vida pelos merecimentos, que se adquirirão”852. 

Nota-se que os personagens citados até então morreram na meia idade, 

ainda que Cristóvão de Almeida considere que o conde havia morrido “moço”, 

aos 52 anos. Dom Manuel também morreu aos 52 de idade e Dom Afonso VI aos 

40. Sendo assim, apesar de não terem morrido velhos, todos eles possuíram tempo 

o suficiente de realizar boas empresas durante a vida e o tempo em que exerceram 

o seu ofício. 

Entretanto, nos discursos memoriais, também temos o exemplo da morte 

prematura do príncipe Dom Teodósio de Bragança, que havia morrido após 

completar apenas dezenove anos. Diante dessa situação, para que o príncipe 

pudesse condensar o tempo de sua vida em boas obras, era necessário fazer-se 

velho ainda jovem. 

Dessa maneira, António Veloso afirma, em seu Sermaõ funeral nas 

exequias ao Principe de Portugal Dom Theodosio (1653), que “Cõ difficuldade 

                                                           
849 SÃO TOMÁS, Miguel de. Sermam que prégou o Padre Mestre Fr. Miguel de S. Thomas... nas 

exequias do serenissimo Rey de Portugal D. Affonso VI celebradas na Sé de Portalegre em 9 de 
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S. Agostinho desta cidade de Lisboa no anno de 1664. pelo Padre Mestre Fr. Christovam de 

Almeyda, Lisboa: na officina de Antonio Craesbeeck de Mello, 1665, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 34. 
851 Sabedoria 4:13. BÍBLIA. A. T. Sabedoria. In: BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada: contendo o 

antigo e o novo testamento. Tradução de João Ferreira de Almeida. Rio de Janeiro: Sociedade 

Bíblica do Brasil, 1966. 
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se averiguara se começou mais cedo o caminho da virtude; ou se o acabou mais 

perfeitamente; porque se formou tal na mocidade qual se desejara na velhice, se là 

chegara: por isso ainda que viveo poucos annos pera o mundo, viveo muitos pera 

sy”853. 

Seguindo lógica semelhante, o segundo conde de Ericeira, Dom Fernando 

de Menezes, em sua obra intitulada Vida, e acçoens d'El Rey Dom João I. 

Offerecido à memoria posthuma do Serenissimo Principe Dom Theodosio (1667), 

na dedicatória que fez ao príncipe, afirma que 

 

Se o temporal não tem proporçao com o Eterno, o transitorio 

com o infinito, pois não he delle a menor parte, julguese inutil 

& breve o tempo que se perde, largo aquelle q se aproveyta, 

como fez este Principe, que com as primeyras luzes da rasão 

seguio o caminho da virtude, e preservou todo o espaço de sua 

vida854. 

 

Nessa perspectiva, morrer jovem, ou ao menos não morrer em idade 

avançada, já constituía, por si só, um sinal de bem-aventurança, como propõe 

Miguel de São Tomás, quando discorre acerca da morte de Dom Afonso VI, em 

seu Sermam nas exequias do Rey de Portugal D. Affonso VI (1683): “Porque vivia 

Deos tão cioso desta Alma querida, que não consentio estivesse mais tempo 

sugeyta aos perigos do mundo. Vendo Deos que seus mimosos estão em graça, 

que he disposição propria para a gloria, chama-os de repente para lhes assegurar a 

bem-aventurança855”. 

 

 

 

 

                                                           
853 VELOSO, António. Sermaõ funeral nas exequias que o Real Collegio da Companhia de Jesus 

de Coimbra celebrou ao Serenissimo Principe de Portugal Dom Theodosio em 17. de Junho de 

1563  pregouo [sic] o R.P.M. Antonio Vellozo da Companhia de Jesus Lente de Theologia, & 
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Ars Moriendi 

 

Os manuais de bem-morrer, ou ars moriendi, desenvolvidos entre o século 

XIV e XV, propunham-se a ensinar aos cristãos os procedimentos necessários para 

uma boa morte, que deveriam ser cumpridos nos derradeiros momentos da vida. 

Tais obras relacionavam-se a uma atitude mais íntima e individual perante a morte, 

inspirada pela doutrina do Purgatório e pela chamada “escatologia individual”. 

Deste modo, as orientações acerca da preparação para a morte deveriam ser 

realizadas pelo moribundo em seu leito de morte para, assim, assegurar a 

intercessão celestial pela sua alma856. 

Após o Concílio de Trento, os escritos acerca da preparação para o trânsito 

da alma passaram a conferir mais importância à constante meditação acerca da 

morte, que auxiliava o fiel a praticar boas ações e não se desviar dos preceitos da 

Igreja. Nessa perspectiva, havia a ideia de que a salvação da alma não era decidida 

no leito do moribundo, e sim por meio das boas obras de “justiça e misericórdia” 

realizadas ao longo da vida, haja vista que no momento do julgamento individual, 

havia de se dar conta a Deus acerca de tudo que se havia passado enquanto vivo857.  

Não obstante tal mudança de perspectiva acerca daquilo que era necessário 

para se alcançar uma boa morte, as práticas devocionais, realizadas nos aposentos 

particulares dos notáveis, continuaram possuindo grande importância em relação 

ao bem-morrer, e encontravam-se presentes não somente nos chamados ars 

moriedi, mas também em discursos memoriais, como sermões e relações fúnebres, 

assim como em crônicas que tratavam acerca das vidas dos grandes homens. 

Ademais, os próprios livros de ars moriendi traziam em si a mensagem de 

que a salvação da alma não dependia apenas dos atos de contrição realizados na 

hora da morte. Na obra intitulada Arte de bien morir, y guia del camino de la 

muerte, escrito pelo mestre frei António Alvarado e impresso em Lisboa em 1616, 

o autor afirma que o caminho para a salvação era “aprender a morir bien, mientras 

dura la vida, y ay entera salud, porque es ignorãcia entender, que cosa tan 

difficultosa como esta, se ha de saber a la hora da muerte, sin auerla estudiado em 

vida”. António de Alvarado também escreve em seu manual que a enfermidade é 
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um aviso de Deus para que a pessoa inicie os preceitos relacionados à boa 

morte858”.  

Dessa forma, os manuais de bem-viver também assumiam um caráter de 

“artes de bem-viver”, por meio da “meditação, da penitência e da ascese, 

aproximando-se, neste sentido, de toda a literatura barroca de espiritualidade”859. 

Nessa perspectiva, António Feio, no Sermão das exequias do Rey D. 

Phelippe, terceiro de nome, & segundo Rey de Portugal (1621), relata que, 

encontrando-se o monarca enfermo, “foy Deos servido dar a el Rey nosso señor 

tão perfeito conhecimento, arrependimento, & contrição q dous dias antes 

conheceo que morria, se desenganou, pedio os Sacramentos, estes dous dias 

gastou, em cuidar, & recuidar todas suas obras […]860”. Esse relato do frei 

evidencia o ideal de boa morte, que era aquela na qual o moribundo, desenganado 

das vaidades do mundo, cumpria todos os Sacramentos da Igreja com sucesso, 

clamando pela misericórdia divina861.  

Entretanto, a morte inesperada de um monarca também poderia ocorrer, 

como relata o Epítome da vida do Sereníssimo Rei de Portugal D. Afonso VI 

(1668), manuscrito copiado por Luiz Carvalho de Teixeira, e supostamente escrito 

por Dom Nuno Álvares Pereira de Melo, duque de Cadaval. De acordo com o 

manuscrito, Dom Afonso VI, encontrando-se recluso em Sintra, sentiu-se mal 

durante a missa e morreu, recebendo a absolvição a tempo, mas sem conseguir 

confessar-se adequadamente ao padre. Após sua morte, o autor relata que: 

"Reparou-se, que ficou o rosto resplandecente em trez quartos de hora, e a tudo o 

referido assistio um antigo e honrado criado de S. Alteza”862. 

Devido à morte inesperada do monarca, o autor do manuscrito recorreu a 

um sinal sobrenatural para remediar a falta da confissão de Dom Afonso VI em 

seu derradeiro momento. Nessa perspectiva, mesmo não conseguindo “formar 

                                                           
858ALVARADO, Antonio de, O.S.B. 1561-1617, Arte de bien morir, y guia del camino de la 

muerte  compuesta por el M. F. Antonio de Alvarado, Lisboa: por Pedro Crasbeeck: a costa de 
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juizo, concorreo a misericordia de Deos na ultima hora, e na mais necessaria, 

dando-lhe meyos segundo se vio para se pedir perdão de seus pecados, e 

misericordia; e ultimamente acabar a vida com as ultimas palavras de 

absolvição863”.   

Esse recurso utilizado pelo autor para evidenciar a salvação da alma do 

monarca é bastante importante para a composição de sua memória, pois a ideia 

recorrente era a de que a boa morte constituía o reflexo de uma boa vida, ou seja, 

a vida carregada de pecados conduziria a uma morte sem proveitos para alma e 

era, geralmente, associada a uma morte inesperada ou violenta, enquanto a boa 

vida, pautada na preparação para a morte, era revelada por uma morte pacífica e 

serena, encontrando-se o padre confessor no quarto do moribundo para ministrar-

lhe os últimos sacramentos, pois a maneira como se vivia transpareceria na forma 

como se morria864.  

Assim, o autor afirma que mesmo não conseguindo se confessar, o rei deu 

provas de sua contrição. Iluminado pela “misericórdia divina”, Dom Afonso VI 

logrou pedir perdão e receber a absolvição pelas mãos do padre. Portanto, sua 

bem-aventurança pôde ser evidenciada pelo brilho em sua face. 

Como podemos perceber, a confissão e a comunhão possuíam grande 

importância na arte de bem-morrer. João Rodrigues de Sá e Meneses, em sua 

relação fúnebre intitulada Ultimas acções del Rey D. João IV (1657)865, destaca a 

centralidade do ato de comungar antes da morte. O autor relata que estando o rei 

Dom João IV doente, este havia informado ao camareiro-mór o seu desejo de 

receber a comunhão. Entretanto, para fazê-lo, era necessário estar em jejum. Em 

virtude disso, os médicos aconselharam ao camareiro que o monarca aguardasse 

um tempo para se fortalecer, pois o jejum poderia ser perigoso nas condições em 

que ele se encontrava, ao que ele respondeu: “que os Reis não sò eram obrigados 
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VI, Coimbra, Manuscritos Reservados, 1668. Biblioteca Nacional de Portugal, p. 56 (v). 
864 FLECK, Eliane Cristina Deckmann; DILLMANN, Mauro. “Se viveres como louco, sabes que 

hás de morrer sem juízo”: as orientações para o bem morrer na literatura cristã portuguesa do 

século XVIII. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 35, n. 70, p.1-25, 2015, p. 10. 
865 Na obra intitulada Biblioteca lusitana: histórica, crítica e cronológica, encontra-se a afirmação 

de que esta obra foi escrita por João Rodrigues de Sá e Meneses, terceiro conde de Penaguião, 

entretanto, o conde assinou a obra com o nome de um amigo, Vicente Soares de Gusmão. 

MACHADO, Diogo Barbosa. Biblioteca lusitana: histórica, crítica e cronológica – na qual se 

compreende a notícia dos autores portugueses e das obras, que compuseram desde o tempo da 

promulgação da Lei da Graça até o tempo presente. Lisboa: Oficina de Antônio Isidoro da Fonseca 

(v.2), 1741-1759, p. 744. 



292 
 

 

 

aos preceitos da Igreja como filhos della, mas tambem como mestres, & 

exemplares de seus vassallos deviam ordenar suas acções como mais 

convinha”866. 

Esse destaque conferido aos sacramentos da Eucaristia e da confissão 

estava relacionado à ideia dos “fármacos” da alma, capazes de livrar o enfermo da 

opressão que lhe causavam seus pecados. A confissão era considerada um dos 

mais importantes remédios para a doença espiritual, causada pelo pecado. 

Entretanto, a cura das doenças espirituais não dependia apenas do esforço da 

própria consciência, mas da intervenção da Graça divina, que agia por meio dos 

sacramentos da confissão e da Eucaristia867.  

Ademais, em virtude de ser uma instituição baseada na hierarquia, a Igreja 

sempre buscou coordenar as manifestações de devoção individual consideradas 

excessivas, ao passo que reforçava o caráter coletivo da religião Católica, 

harmonizando a adesão resignada dos fiéis e seu envolvimento e participação 

sincera por meio dos sete sacramentos. No que diz respeito à boa morte, os 

pecados mortais só poderiam ser eliminados por meio da confissão auricular ao 

padre e a absolvição proferida por ele. Assim, a confissão e a comunhão 

compunham importantes demonstrações de devoção pessoal, inserindo o gesto 

individual em um contexto coletivo868.  

Em contrapartida, como ficou dito em outro momento nesta tese, a 

Eucaristia era o modelo da comunhão divina e política do corpo místico do reino, 

que conciliava as diferenças individuais entre os homens, não pela eliminação da 

hierarquia, mas pela adesão e submissão a ela, de modo a restaurar a unidade 

orgânica natural da monarquia, ocasionalmente corrompida pelo mau uso do livre 

arbítrio. Em vista disso, a importância do sacramento eucarístico antes da morte 

poderia estar relacionada à evidenciação da sujeição do notável moribundo às 
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ordens política e divina, em um último ato de abnegação das glórias mundanas, 

permitindo que a Graça divina agisse em seu ser naquele momento869. 

A necessidade da intervenção da Graça divina é exposta por São Tomás de 

Aquino em sua Summa Theologica, na qual ele afirma que o homem que comete 

um pecado ofende a Deus, e para que essa ofensa seja perdoada, é necessário que 

haja uma reconciliação entre o pecador e a Divindade, que só é possível por meio 

do amor que Deus possui em relação aos homens. Dessa forma, é impossível 

pretender e compreender a remissão da culpa sem a infusão da Graça, que destrói 

o pecado e faz o homem ser digno da vida eterna870. 

Dessa forma, João Rodrigues de Sá e Meneses, mais à frente no 

documento, narra a seguinte fala que Dom João IV teve com seu confessor, antes 

de morrer: 

  

Sua Magestade lhe agradeceo a consolação, repetindo, que era 

assim no zelo, que sempre tivèra de que em nada faltasse à 

justiça, & inclinação, q tinha aos Ministros, que a guardavão: 

que no que obrava podia errar como homem; mas que não era 

nunca contra a justiça entendendo, que a encontrava. Porem que 

este zelo, & ainda outras virtudes muito menores bem sabia, que 

procedião da Divina Misericordia, pois em si não podia ter mais 

que miserias, & culpas, & assim dava a Deos muitas graças da 

mercè que nesta parte lhe tinha feito, não esperando por seu 

merecimento o premio da bem-aventurança; senão da Divina 

Misericordia871.  

 

Podemos perceber na fala entre o monarca e o seu confessor, que ele 

possuía obrigações em relação ao seu corpo natural, cuidando dos assuntos da 

alma para assegurar sua bem-aventurança; e também em relação ao seu corpo 

político, ou seja, naquilo que dizia respeito à administração da justiça. Em ambas 

as obrigações, o monarca afirma que seus sucessos provinham da “Divina 

Misericórdia”, termo que se associa à Graça Divina, e somente por meio dessa, e 

não por merecimento próprio, tinha esperança de alcançar a bem-aventurança. 

                                                           
869 PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento, São Paulo: editora da unicamp", 2008, p. 184. 
870 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: <http://hjg.com.ar/sumat/>. 
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Nesse sentido, João Rodrigues afirma que Dom João IV, ainda que 

debilitado pela doença, possuía um grande “acordo, & grandeza de animo […], 

que aplicando todo o cuidado às disposições para a outra vida, nem faltava aos que 

tocavão ao bem de seus vassallos, nem aos que erão obrigação da natureza”872. 

Acerca das obrigações políticas de Dom João IV, João Rodrigues relata 

que o monarca mandou reunir os ministros do seu governo e, na presença deles, 

confirmou sua resignação em relação à morte e à entrega de sua alma nas mãos de 

Deus. O monarca também afirmou aos circundantes que nunca tivera intenção de 

“causar escândalo” a nenhum de seus vassalos, tanto aos grandes quanto aos 

“menores”, e sentia muito que alguém assim se sentisse. Por fim, o rei declarou 

que nunca se utilizou das rendas da Coroa para acumular tesouros e que apesar de 

jamais ter “dado ocasião” para que levantassem tal “aleive”, perdoava a todos que 

o haviam caluniado, estando certo de que sua boa morte “apuraria” essa questão873. 

Lopes Sierra, em seu panegírico, também relata que o governador Afonso 

Furtado, percebendo que morria, ordenou que se fizesse uma lista de todas as 

pessoas que não estavam em paz com ele; e “as foi satisfazendo de todos os 

motivos que o haviam obrigado a mandar executar suas ordens ou a negar suas 

súplicas”. Após ter feito isso, o governador-geral do Brasil “A todos abraçou e 

com todos se pôs em graças, pedindo-lhes perdão e mostrando-lhes sentir haver 

nele motivo de escandalizá-los”874. 

O perdão de agravos e ofensas na hora da morte estava relacionado ao 

exemplo de Cristo e correspondia ao silenciamento dos sentimentos da paixão, do 

amor e do ódio, que precipitaria a salvação e anteciparia a reconciliação da 

memória do morto entre os vivos. Nesse sentido, o perdão era considerado uma 

dádiva imaterial oferecida pelo moribundo àqueles que abandonava875. 

O perdão nos últimos momentos da vida, também pode ser relacionado ao 

pensamento do Pseudo-Dioníso Aeropagita que, influenciado pelo neoplatônico 
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Plotino, acreditava que existiam três graus para o retorno ao Criador: purificação, 

iluminação e união876. Segundo essa concepção, em relação à boa morte, pode-se 

dizer que a purificação seria a catarse das paixões humanas, obtida por meio do 

perdão, a iluminação seria a infusão da Graça Divina, que impulsionava o homem 

para a salvação e a união seria a visão de Deus, ou bem-aventurança eterna. 

Em outra obra, denominada Elogio funeral do Principe D. Theodosio, N. 

Senhor (1653), João Rodrigues de Sá e Meneses, de forma semelhante, evidencia 

a dupla obrigação de Dom Teodósio na hora de sua morte, isto é, em relação ao 

reino e em relação a sua alma imortal. Segundo o autor,  

 

Os maes Religiosos não tiveram tanto desapego do temporal, 

tendo tam differentes estados; os maes benignos Principes não 

tiveram mayor cuidado de seus criados, fazendo sua Alteza por 

elles repetidas petições ao seu pay no tempo que estava menos 

para as fazer, e sua Mde. menos para as negar: encomendou ao 

ditto senhor repetidas vezes ao reino agradecendo como 

obsequio a obrigaçam de sentir sua morte; animou a Cidade, 

promettendo que ainda que faltasse para a defesa pessoal não 

faltaria sua intercessão na presença Divina para seu aumento877. 

 

Uma questão que podemos observar nessa passagem é a crença de que os 

poderosos, após a morte, continuavam a interceder, junto a Deus, para o bem-

comum do reino. Nesse sentido, Manuel de Noronha, em sua obra Exequias do 

Serenissimo Principe Dom Theodosio Primeiro de Portugal (1653), declara que o 

príncipe Dom Teodósio, “Cõ mais poderosos exercitos nos poderá do ceo 

administrar socorros, assistir com mayor poder aos exercitos do Reyno”878. 

Em uma perspectiva semelhante, Timóteo de Seabra Pimentel conclui o 

seu Panegyrico funeral, em a morte do Senhor Dom Duarte Infante de Portugal 

(1650), com as seguintes palavras: “Viva Duarte, viva para Deos por Gloria, viva 

para si em eterno descanço, viva para nós immortal em nossa memoria, viva para 
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os seus em valimento com Deos, porque o Rey em o qual maior, & melhor nos 

vive. Viva, reyne, vença, triumphe, Amen”879. 

Nota-se que o autor, na exortação feita ao espírito do infante morto, declara 

que este encontrava-se em “valimento com Deus” e, dessa forma, podia “viver 

melhor” para os “seus”, intercedendo junto a Deus pelo bem-comum do reino. 

Assim sendo, é possível perceber uma correspondência entre a organização 

político-social do reino e a hierarquia sobrenatural, posto que, de acordo com tal 

imaginário, o infante, após a morte, passaria a integrar a Corte celestial. 

Portanto, podemos perceber que a permanência do poder dos homens 

notáveis não se expressava apenas por meio simbólico, isto é, pela memória dos 

seus ditos e feitos. As celebrações fúnebres e os discursos memoriais 

transformavam-se em elementos visíveis do poder político dos governantes, que 

se julgava permanecer ativo, protegendo e auxiliando o reino, mesmo após a 

morte. Com efeito, a comunidade dos mortos se assemelhava à comunidade dos 

vivos. 

Essa ideia de que as almas dos notáveis falecidos intercediam, junto a 

Deus, nos assuntos da comunidade dos vivos, pode estar relacionada à doutrina 

Católica da comunhão dos santos, a qual reconhecia o culto aos santos e a 

capacidade destes em interceder junto a Deus para auxiliar os vivos. Após o 

Concílio de Trento, a Igreja esforçou-se para reforçar essa doutrina e, apesar da 

diferença em relação à veneração que se devia a Deus e à Virgem, a devoção aos 

espíritos bem-aventurados e aos santos manteve-se essencial880. No caso do 

panegírico de Timóteo de Seabra Pimentel, do qual se infere que o Infante Dom 

Duarte estaria reinando com Deus, o autor busca ressaltar a necessidade de rogar 

a sua alma, para que ele, enquanto membro da Corte celestial, viesse a amparar o 

reino. 

Como observa Adalgisa Campos, de acordo com a doutrina da comunhão 

dos santos, “existem trocas mútuas entre a Igreja Triunfante (hierarquia celeste), 

a Igreja Peregrina (dos vivos) e a Igreja Padecente (almas do Purgatório), que 
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formam uma unidade mística, com graus diferenciados de santidade”. Devido a 

articulação entre essas três Igrejas, qualquer “oração ou gesto misericordioso em 

um desses domínio resvala no outro”. Deste modo, Dom Duarte, enquanto “em 

valimento com Deus”, como afirma Timóteo de Seabra, fazia parte da Igreja 

Triunfante, possuindo, dessa forma, grande capacidade de interceder pelos súditos 

da Coroa portuguesa881. 

Nos discursos memoriais ibéricos do século XVII, a crença na comunhão 

dos santos aparece de uma maneira matizada. Como é possível perceber nos 

trechos citados anteriormente, para os autores, as almas de Dom João IV, Dom 

Teodósio e Dom Duarte de Bragança não foram para o Purgatório após a morte, 

mas para junto de Cristo e de Deus, intercedendo na trajetória dos vivos para o 

bem-comum do reino, não somente espiritualmente, mas também política e 

militarmente. 

Entretanto, a ideia do Purgatório, enquanto possibilidade para as almas dos 

grandes, também aparece nos discursos. Em sua Chronica dos feitos do Conde 

Dom Pedro de Meneses primeiro Capitão que foi na cidade de Cepta, publicada 

entre 1651 e 1700, Eanes de Zurara solicita àqueles que lerem sua obra, para que 

roguem pela alma do falecido capitão: 

 

Rogo a todos os que esta historia lerem & lhe prouver de ouvir 

que lembrandolhe do que a Santa Escritura diz b q quem pra 

outrem roga p si roga que lhes prasa rogarem a Deos 

primeiramente polla alma deste conde q tanto trabalho p 

acrescentamento desta fee, & honrada casa de Portugal882. 

 

Nessa passagem, é possível notar a ideia de solidariedade entre os vivos e 

os mortos. De acordo com a doutrina Católica, recordar-se e apiedar-se dos 

falecidos, por meio de orações e obras pias, são atitudes louváveis e reforçam a 

concepção dos laços espirituais de amor e piedade que contribuem para alcançar 

a vida eterna, dessa forma, os mortos e vivos encontram-se sempre unidos, embora 

os primeiros permaneçam velados aos segundos883. 

                                                           
881 CAMPOS, Adalgisa Arantes. A visao barroca de mundo em D. frei de Guadalupe (1672+ 1740): 
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Esse pensamento fica evidenciado em uma epígrafe do Panegírico Fúnebre 

a Afonso Furtado, de Lopes Sierra, na qual se lê: “Grande miséria será de uma 

alma, se não for para bom lugar ver baldadas honras a seu cadáver, sufrágios a seu 

bem-estar”884. Isto é, “não ir para um bom lugar” significava ir para o Purgatório, 

haja vista que as almas que iam para o Inferno já estavam eternamente condenadas. 

Por conseguinte, as almas que passavam ao Purgatório necessitavam de honras e 

sufrágios para sua salvação. 

Tal ideia também é compartilhada por frei Gaspar de Amorim, em seu 

Sermam funeral em as exequias do Senhor Dom Fr. Aleixo de Meneses Arcebispo 

de Goa (1620). Ao final do sermão, o autor roga a Deus pela alma do falecido 

prelado e governador de Goa: 

 

Senhor, soys sancto, pois soys forte, pois soys immortal, avey 

misericordia da alma deste Prelado, se em o Purgatório tiver 

alguas penas q passar, aceytai em satisfação os merecimentos 

do sangue de vosso Unigenito Filho, aceytai esses sufragios, & 

sacrifícios desse dia, lembrai-vos delle e não só dele, porem 

tambem de nós885. 

 

Dessa forma, ainda que em alguns discursos memoriais, os autores 

representem os homens notáveis falecidos como partícipes da bem-aventurança 

junto a Deus, não havia a certeza desse fato, apenas esperava-se que assim o fosse, 

como fica evidenciado na fala do rei Dom João IV, narrada pelo cavaleiro da 

Ordem de Cristo, Francisco leitão da Silva, em sua “Relaçam da morte, e enterro 

da magestade Serenissima Del rey D. Joam o IV” (1656): 

 
Mandou chamar aos Duques, & mais Senhores, & de todos se 

despedio, dizendo-lhes q o encomendassem a Deos, porq estava 

em estado de logo hir gozar sua vista, nam presumindo certeza 

de merecimentos dela, que o homem, nam sabe se merece amor, 

ou se merece ódio, mas confiando na bondade Divina, & em sua 
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graça por meyo dos Sacramentos pera os quais com tanto 

cuidado havia disposto886. 

 

Seguindo lógica semelhante, António dos Arcanjos, ao final do Sermão na 

morte do Senhor Dom Joam o IV (1656), reconforta os nobres que se encontravam 

presentes com as seguintes palavras: “Não desmaieis logo nas rezoens da morte 

do vosso Monarcha, porque seguro na duraçam da melhor vida se està gosando de 

Deos, ha de tratar como Pay de nosso remedio, & como Rey de nosso emparo”887. 

Para António dos Arcanjos, existia a possibilidade de que o monarca 

intercedesse junto a Deus pelo reino, entretanto, o autor deixa transparecer uma 

incerteza quanto a isso, quando coloca a condição: “se està gosando de Deus”. A 

dúvida acerca da bem-aventurança imediata de Dom Teodósio não aparece nos 

discursos de João Rodrigues de Sá Meneses e Manuel de Noronha, assim como 

Timóteo de Seabra Pimentel não parece incerto de que o infante Dom Duarte vivia 

“em valimento com Deus”. 

Uma possível interpretação acerca dessa questão seria que, devido à morte 

precoce de Dom Teodósio e a morte no cárcere de Dom Duarte, os referidos 

autores haviam pretendido criar uma aura de santidade em torno do príncipe e do 

infante. Nesse sentido, esses dois notáveis seriam vistos pelos seus passados 

exemplares, reconhecidos por suas histórias, e evocados para interceder pelo reino 

em razão de suas virtudes particulares888; Dom Teodósio, por sua índole religiosa 

e prodigalidade nas ciências, e Dom Duarte, pela constância e perseverança com 

que havia resistido ao cárcere, quando em poder dos espanhóis. 

No entanto, não obstante a incerteza acerca da bem-aventurança dos 

grandes, pois esta dependia não apenas das boas obras e da observância dos 

preceitos da Igreja, mas também da Graça e Misericórdia divinas, a salvação da 

alma dos nobres e reis eram evidenciadas, nos discursos memoriais, por meio de 

certos sinais que serviam para confirmar a boa morte. 

Tais sinais poderiam ser certas virtudes particulares do homenageado, 

como sugere António Feio, em seu Sermão das exequias do Rey D. Phelippe, 
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terceiro de nome, & segundo Rey de Portugal (1621), no qual o frei exalta o 

caráter devoto e benevolente do monarca: 

 

Rey vendimado, não por terribel aos vassallos, nem por pesado 

ao seu imperio, (que se para Deos foi summamente humilde, 

religiozo, & piadoso; pera os homens foy sobre maneira manso, 

humano, & compassivo: mas porque pertencia mais aos celeiros 

do Ceo, & àquella morada da gloria, a que a esposa dos cantares 

chama, (a onde piamente podemos crer foy restituido) que a esta 

terra, & sombra da morte, donde foi levado889. 

  

Além de evidenciar a boa morte de Filipe III por meio de suas virtudes 

cristãs, o frei utiliza-se da alegoria da “esposa dos cantares”, que aparece no livro 

Bíblico Cântico dos Cânticos, também chamado de Cantares. Esse livro é um 

poema de Salomão, no qual a esposa convida seu amado para unir-se a ela. De 

acordo com a hermenêutica cristã do Velho Testamento, a esposa simboliza a 

Igreja; e seu chamado, a busca fervorosa pela presença divina890. Nesse sentido, a 

“morada da glória”, ou seja, a bem-aventurança, era aquilo que todos deveriam 

almejar, por intermédio da Igreja e dos Sacramentos; e não o mundo, representado 

como “sombra da morte”. 

Os indícios da boa morte também poderiam ser uma atitude, ou disposição 

do moribundo, como propõe Cristóbal Pérez de Herrera, no seu Elogio a las 

esclarecidas virtudes del Rey Don Filipe II (1604), referindo-se à resignação do 

monarca perante a morte: 

 

Haziendolo Nuestro Señor merced assimismo a su Magestad, 

de que supiere disponerse tan bien para morir: porque entendio, 

q sus quatro medicos de camara, como tan sabios y doctos, 

conociendo que se moria, lo avian dicho y pronosticado 

(delante de su Confessor y algunos Cavalleros de su camara) 

que algunos dias antes de su muerte parece que se desnudò y 

despojò de la pompa, y grandeza y gravedad Real que antes 

solia tener [...].891 

                                                           
889  FEIO, António. Sermão das exequias que a Sancta See e cidade de Coimbra de comum 

cõcordia fizeraõ na morte do Catholico Rey D. Phelippe nosso senhor, terceiro de nome, & 

segundo Rey de Portugal, Lisboa: por Pedro Crasbeeck Impressor del Rey, 1621, Biblioteca 

Nacional de Portugal, p, 1 (v) -2 
890 SILVA, Reginaldo de Abreu Araujo da. Cântico dos Cânticos e o amor humano: um estudo a 

partir da psicologia junguiana. 2007. 201 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências da 

Religião, Puc - Sp, São Paulo, 2007, p. 34-41. 
891 HERRERA, Cristóbal. Elogio a las esclarecidas virtudes de la C. R. M. del Rey N. S. Don 

Filipe II que esta en el cielo. Carta oratoria al Rey de las Españas y Nueuo Mundo Filipe III, por 

el D. Christoval Perez de Herrera, Valladolid: por Luis Sanchez, 1604, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 151-152. 
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Outra evidência de uma boa morte poderia ser uma súbita melhora do 

estado de saúde do homenageado, o que seria um indício da ação da Graça Divina 

na alma do moribundo, como relata Gregorio Díaz de Ylarraza, em sua Relacion 

diaria de la enfermedad, y mverte del gran rey Don Felipe IIII (1665), na qual ele 

narra o que aconteceu ao monarca após ele ter recebido o viático: “Fue tan grande 

el gozo que recibiò en su espiritu cõ esta divina refeccion, que pareciò merojava, 

y era ansi, mas la mejoria era en la alma, que tambien al cuerpo se le comunicava 

en lo exterior el aliento del espiritu, como participe de las virtudes, y su premio”892. 

De modo semelhante, Lopes Sierra, em seu panegírico, afirma que o 

governador-geral Afonso Furtado, antes de sua morte, não havia permitido que 

ninguém o “ajudasse a morrer”, “porque ele só, em alta e inteligível voz, o fez 

com tal fervor de espírito que se julgou, com evidência, que a menos que estando 

espiritualizado da Divina Graça, não era possível, tendo tal fraqueza, existir com 

tal persistência”893. 

Tais indícios, que buscavam confirmar a boa morte dos notáveis, eram 

importantes para que se pudesse rematar o exemplo do bom governo dos 

homenageados, pois enquanto o fim último da vida e de todas as partes que a 

compõe, inclusive o exercício do poder político, a salvação da alma confirmaria o 

acerto dos feitos e ditos realizados pelos notáveis, evidenciando o ajuste de suas 

ações à Divina Providência e potencializando o alcance de sua exemplaridade. O 

papel político da boa morte configurava, dessa maneira, aquilo que punha à prova 

definitivamente a vida de um governante894.  

Nesse sentido, João Rodrigues de Sá e Meneses, na dedicatória de sua 

relação das Ultimas acções del Rey D. João IV (1657), dirigida ao povo português, 

declara que: 

                                                           
892 DÍAZ de YLARRAZA, Gregorio. Relacion diaria de la enfermedad, y mverte del gran rey Don 

Felipe IIII, nvestro señor y de los oficios , y exequias, que la serenissima, y muy catolica Reyna 

N. Señora Doña Mariana de Avstria con Reverendo Culto, y Piadoso Zelo ha mandado celebrar, 

en su Deposicion, Novenario, y Honras en su Real Palacio, y Conuento Real de la Encarnacion, 

Madrid:   por Iuan Noguès, 1665, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 4. 
893 SIERRA, Juan Lopes. Vida o Panegírico fúnebre al senor Affonso de Furtado Castro do Rio 

Mendonca. In: SCWARTZ, Stuart B., e PÉCORA, Alcir (orgs.). As Excelências do Governador. 

O Panegírico Fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia, 1676). São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002, p. 144. 
894 LUZ, Guilherme Amaral. A morte-vida do corpo místico: espetáculo fúnebre e a ordem cósmica 

da política em Vida ou Panegírico Fúnebre a Afonso Furtado de Mendonça (1676). ArtCultura, 

Uberlândia, v. 11, n. 18, p. 159-175, 2008, p. 162-167.   
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Como a grandeza do bem se conheça melhor, quando elle falta, 

& o fim das cousas seja o mais certo exame da bondade dellas, 

agora, que carecemos da presença do Muito Alto, & Muito 

Poderoso Rey Dom João IV. Nosso Senhor, se o sentimento nos 

ensina a entender o grande bem, que perdemos, o fim de sua 

vida nos prova com mais evidencia com quanta razão sempre o 

veneramos895. 

 

Partindo de uma concepção semelhante, Cristóbal Péres de Herrera, ao 

dirigir-se retoricamente ao falecido monarca, em seu Elogio a las esclarecidas 

virtudes del Rey Don Filipe II (1604), considera que se os êxitos julgam os meios, 

“el fin prueva la vida passada: fue de sorte el Vuestro y dichosa muerte, quedarà 

ella firmado de su nombre (con ser nuestra capital enemiga) ser vos Rey bueno”896. 

A partir dessas considerações de João Rodrigues de Sá e de Cristóbal 

Pérez, percebe-se que existia uma relação de causalidade entre a boa morte e a boa 

vida. Parece-nos que essa concepção está associada ao pensamento do Pseudo-

Dionísio Areopagita, o qual afirma que um dos meios pelo qual o Divino se revela 

aos homens são os fenômenos visíveis. Isto é, por meio da “reta razão”, ou 

prudência, é possível perceber, tanto quanto possível, a bondade e o amor de Deus, 

pois assim como as faculdades do corpo se encontram na alma, tudo que existe no 

mundo é um vestígio da divina semelhança897. 

Assim sendo, a morte, enquanto fenômeno natural, seria capaz de 

evidenciar os ajustes da vida dos nobres ao plano divino. Ao relatar a boa morte 

dos notáveis, os discursos memoriais buscavam comprovar a boa vida desses 

homens, haja vista que o efeito sempre possui em si, certa semelhança em relação 

a sua causa, ou seja, uma trajetória política adequada não poderia possuir um efeito 

que não fosse uma boa morte. 

 

                                                           
895 MENESES, João Rodrigues de Sá. Elogio funeral do Principe D. Theodosio, N. Senhor. 

Relaçaõ das exequias e lutos cõ que sentio sua morte o Exmo. Senhor João Roiz de Sa Conde de 

Penaguiaõ, escrita por hum criado que asiste a S. Excellencia, Londres: [s.n], 1653, Biblioteca 

Nacional de Portugal, dedicatória. 
896 HERRERA, Cristóbal. Elogio a las esclarecidas virtudes de la C. R. M. del Rey N. S. Don 

Filipe II que esta en el cielo. Carta oratoria al Rey de las Españas y Nueuo Mundo Filipe III, por 

el D. Christoval Perez de Herrera, Valladolid: por Luis Sanchez, 1604, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 106. 
897 CASTRO, R. C. G. Negatividade e Participação: A influência do Pseudo Dionísio Areopagita 

em Tomás de Aquino – Teologia, Filosofia e Educação. 2009. 192 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Educação, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2009, p. 55. 
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O corpo político imortal: o monarca como Sol 

 

Como havíamos nos referido no capítulo anterior, o “corpo político do 

reino”, ou universitas, era formado por diversos cargos ou ofícios, anteriores às 

pessoas privadas que o exerciam, dotados de dignidade e prerrogativas próprias, 

que se mantinham, mesmo após a morte do dignitário. Nesse sentido, a universitas 

era composta por corpos naturais, que envelheciam e morriam; e um corpo 

político, constituído pelo conjunto de todos os postos político-sociais, que 

cooperavam para o funcionamento dessa corporação, que nunca morria. 

De maneira semelhante, os governantes também possuíam dois corpos, o 

corpo natural, que poderia adoecer, envelhecer e morrer e um corpo político, 

relativo à dignidade do cargo ocupado. Tal corpo político nunca morria, apenas 

era transmitido a outro dignitário. No caso do ofício régio, o “corpo político do 

monarca” era transmitido por sucessão de sangue, salvo nos casos quando isso não 

fosse possível, como também ficou dito no capítulo anterior. 

Dessa maneira, após evidenciar a boa morte do rei, os discursos memoriais 

procuravam transferir a lealdade da universitas imortal ao herdeiro ao trono, para 

quem era transmitido o corpo político, ou dignidade do ofício régio, igualmente 

imortal. O sucessor passava, assim, a ser a nova cabeça da universitas, ou “corpo 

político do reino”, vindo a ser o legítimo responsável por sua coesão e harmonia, 

até a morte do seu corpo natural, momento no qual deveria ocorrer uma nova 

transmissão do corpo político régio ao sucessor898. 

Uma imagem que representa essa imortalidade da cabeça do “corpo 

político do reino” é a fênix. Para Bauldus, importante jurista medieval, a fênix 

simbolizava uma pessoa que era, ao mesmo tempo, um particular e a totalidade da 

espécie existente, de forma que o espécime e a espécie coincidiam em um mesmo 

ser. Nesse sentido, o monarca, figurado como fênix, era mortal e particular, 

enquanto indivíduo, mas também imortal e coletivo, porque incorporava a espécie 

inteira, isto é, a universitas que nunca morria e reproduzia apenas um espécime 

por vez, o próprio monarca899. 

                                                           
898 KANTOROWICZ, Ernst H. Os dois corpos do rei. Um estudo sobre teologia política medieval. 

São Paulo: Cia das Letras, 1998, p. 239-242. 
899 Ibidem, p. 238. 
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A representação do rei enquanto fênix aparece no Panegyrico funeral a la 

memoria del Rey D. Filipe Tercero (1625), de Paravicino y Arteaga: 

 

El fenix de la piedad, Religioso Felipo Tercero, no solo se 

lavantarà Ave nueva, y solar de marmol, donde sellò la Fè los 

despojos de laparte, ò porcion mortal temporalmente; no solo 

srà estrella, que em perpetuas eternidades manche 

hermosamente de luz la parte que toca del cielo: Sol y exemplo 

serà de singulares virudes à la tierra900. 

 

Nessa passagem, o autor representa o monarca enquanto fênix para 

simbolizar o seu renascimento para Deus, isto é, após a morte, Filipe III “sela” sua 

porção temporal, e torna-se “estrela”, ou “Sol” em “perpétuas eternidades”. 

Entretanto, a fênix também representava a sucessão ao trono, como é possível 

perceber em um outro trecho do mesmo panegírico, no qual o autor descreve a 

sucessão de Filipe III ao seu pai, Filipe II: 

 
[…] se puso el Sol de Filipo Segundo à España [...] Començò 

empero el oriente de nuestro Tercer Filipo con blanda lumbre, 

con dulces, si animosos rayos, à dar vida à sus gentes. Pudiendo 

dezir S. Ambrosio del, lo que dixo de Teodosio, que de las 

cenizas del muerto fenix con fin fatal, y fecundo acabamiento, 

se levantaria la misma Ave copiada en las virtudes flamantes de 

su hijo901. 

 

Paravicino y Arteaga representa o reinado de Filipe II enquanto Sol, que 

quando se pôs, deu início ao reinado de seu filho, Filipe III, representado como 

um novo “oriente”, ou nascer do mesmo Sol. Em seguida, o autor representa Filipe 

III como sendo uma fênix renascida das cinzas de seu pai, sendo a “mesma ave”, 

que havia incorporado as virtudes do falecido monarca. A partir disso, podemos 

notar que havia uma relação entre a imagem do Sol e a imagem da Fênix que, 

embora “morressem”, renasciam sempre os mesmos. 

Nessa perspectiva, João Correia Peixoto, em sua Oraçam funebre nas 

exéquias Del Rey Dom João o Quarto (1657), também compara a morte de Dom 

João IV ao ocaso do sol, que renasce na pessoa de seu filho, Dom Afonso VI:  

 

                                                           
900 PARAVICINO y ARTEAGA. Panegyrico funeral a la gloriosa memoria del Señor Rey D. 

Filipe Tercero, el Piadoso, Madrid: por D. Teresa Iunti, 1625, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 

7 
901 Ibidem, p. 13. 
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Considerastes já com melancolia ao Sol quando se poem, & 

sepulta no oceano, depois que descaindo do auge, vai 

fallecendo, te chegar ao ultimo desmaio? Tudo se entristece, as 

flores perdem a cor, os passaros se recolhem, tudo se cobre de 

negro, tudo he capuz, tudo està parado; tudo em silencio. 

Tertuliano o ponderava gravemente à guiza de huas exequias 

Reais, que o mundo faz o Sol, como ao seu Rey morto, q delle 

quis Deos pendesse o governo destas coisas sublunares, por 

seus influxos. A esta ausencia consola o novo nascimento, o a 

outro dia se espera. Chega a manhã fermosa começamse a 

alegrar os campos, alcatifamse os prados cõ os milhores tapetes 

q Salamão possuiu cõ toda sua fanfarronice: vestem as flores 

cada qual differente libre, festejam os passarinhos. Que he isto? 

[…], parecerlhe que seu Rey não morreo, & o tem vivo. 

Consolativos, que tendes o Senhor Dõ Afonso Sexto, em que 

veremos ao vivo seu pay902. 

 

Nessa passagem, além da representação da sucessão régia enquanto o 

passar dos dias, na qual cada rei incorporava o corpo político do anterior, por meio 

da linhagem de sangue, mantendo sempre viva a dignidade real, podemos perceber 

a utilização retórica da noite e do dia para simbolizar a morte natural de um 

monarca e uma espécie de “nascimento do sucessor para o trono”.  

Dessa forma, a noite aparece como as “exéquias” do sol e, ao mesmo 

tempo, como prelúdio de um novo dia. Ou seja, era necessário lamentar a perda 

de um bom monarca por meio das celebrações fúnebres, mas também era preciso 

se alegrar pela aclamação de um novo monarca, pois apesar do novo dia que se 

inicia com a sucessão, ainda era o mesmo Sol que iluminava o reino.  

A utilização da metáfora, nesse caso, pode ser justificada por meio do 

pensamento tomista, que afirma que a Divindade, enquanto a causa primeira de 

todas as coisas, é inapreensível ao homem, embora parcialmente revelada por 

meio dos fenômenos naturais. Segundo essa concepção, haja vista a 

impossibilidade de desvendar os desígnios divinos em relação à morte, 

especialmente à morte de um rei, é necessário discorrer acerca dela por meio de 

alegorias, que podem conduzir mais apropriadamente ao conhecimento 

aproximado daquilo que é, por essência, incognoscível903. 

                                                           
902 PEIXOTO, João Correia, Oraçam funebre nas exequias reais da Magestade Del Rey Dom João 

o Quarto nosso senhor celebradas com muita grãdesa na insigne Collegiada de Ourem, Coimbra: 

por Thome Carvalho Impressor da Uniuersidade 1657, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 11. 
903 CASTRO, R. C. G. Negatividade e Participação: A influência do Pseudo Dionísio Areopagita 

em Tomás de Aquino – Teologia, Filosofia e Educação. 2009. 192 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Educação, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2009, p. 129. 
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Retomando a questão da sucessão régia, na mesma oração fúnebre, João 

Correia Peixoto reproduz o texto que serviu de epitáfio a Dom João IV: “morto he 

nosso Rey, morto he nosso pay, & quasi nam morreo, pois deixou um filho por 

sua morte tam semilhante a si”904. Mais à frente, ou autor faz uma exortação aos 

portugueses: “O portuguezes leais, se ao Senhor Dom Joam o Quarto acclamastes 

& cõservestes por Rey, deveis dar a mesma honra a seu filho & tratalo com o 

mesmo amor, & lealdade, por quanto em ele vive”905. Dessa maneira, 

considerando que Dom João IV e seu filho, Dom Afonso IV, eram considerados 

como sendo o mesmo “Sol”, os súditos do reino deviam lealdade a Afonso VI, da 

mesma forma que haviam devido ao falecido monarca.  

Essa ideia estava ligada ao pensamento de que após a morte, o poder do 

monarca retornava a Deus, que o havia conferido, sendo a fonte de todo o poder 

considerado legítimo. Porém, a Divindade transferia tal poder imediatamente ao 

sucessor hereditário. Deste modo, conservava-se o respeito à vontade divina, que 

não poderia depender da vontade dos homens; e se o poder tinha sua origem em 

Deus, que era Eterno, este não poderia acabar com a morte do corpo natural do 

soberano906. 

A morte dos governantes afetava todos os membros da sociedade, pois 

estes constituíam o polo visível da comunidade, que assegurava sua persistência 

no tempo. Os reis e a nobreza eram responsáveis pela paz do reino, garantindo a 

sua coesão interna. Se a sociedade lograva formar um todo orgânico, no qual cada 

membro cumpria sua função a partir do seu lugar na ordem político-social, com a 

ajuda e auxílio dos governantes, isso se devia à outorga da autoridade ao monarca, 

a quem se havia confiado o poder. Portanto, com a morte dos líderes políticos, 

toda a comunidade ficava fragilizada. Deste modo, a morte dos governantes 

ameaçava a continuidade da organização social907.  

Para esconjurar esse medo e saber continuar convivendo com a morte dos 

governantes, os ritos fúnebres e o luto, que exigiam a participação de todos os 

integrantes da monarquia, procuravam difundir uma ideia de autodomínio, por 

                                                           
904 PEIXOTO, João Correia, Oraçam funebre nas exequias reais da Magestade Del Rey Dom João 

o Quarto nosso senhor celebradas com muita grãdesa na insigne Collegiada de Ourem, Coimbra: 

por Thome Carvalho Impressor da Uniuersidade 1657, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 5. 
905 Ibidem, p. 13. 
906 MATTOSO, José. O poder e a morte. Anuario de Estudios Medievales: Instituto de historia 

medievale de España, Barcelona, v. 25, p. 396-427, 1995, p. 409. 
907 Ibidem, p. 396. 
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intermédio da dramatização do momento em que as autoridades políticas 

abandonavam o mundo dos vivos. Nesse sentido, tanto as representações dos 

governantes como Sol ou fênix e sua ideia de continuidade do poder régio, quanto 

os discursos memoriais, cumpriam a função de amenizar a sensação de medo e 

insegurança causada pela ausência momentânea de uma “cabeça” política908.  

 

Obrigações Fúnebres e Concórdia. 

 

A metáfora das exéquias enquanto noite, também poderia representar a 

morte de homens notáveis que não fossem monarcas. Nesse sentido, Timóteo de 

Seabra Pimentel, em seu Panegyrico funeral, em a morte do Senhor Dom Duarte 

Infante de Portugal (1650), interpela o público da seguinte forma: 

 

Vedes o exemplo q nos dá a natureza, e a seriphera: vestem 

negros capuzes os montes, assombramse tristes os valles na 

morte e ocaso de seu Monarcha o luminozo Sol (ilegível) se o 

virão sepultar em tumulo cristalino ha de renascer gloriozo ao 

dia em um berço não menos luzido se mais esperado, pois de 

que se entristece o mundo se não morreo o Sol, mas vive? São 

obrigações de vassallos, sentimento de inferiores, montes e 

valles se enlutam per ausencia de tão grande Sol, posto q 

viva909. 

  

Novamente é possível perceber a representação da morte dos nobres 

enquanto um Sol que se põe e renasce em um novo dia. No entanto, no panegírico 

de Timóteo de Seabra, a metáfora não diz respeito à sucessão do “corpo político 

do rei”, pois não se tratava de um monarca, e sim de seu irmão. Nesse contexto, 

Dom Duarte, mesmo morto ainda “vivia”, não em um herdeiro que incorporaria 

suas virtudes e atribuições políticas, mas na vida eterna, em “valimento com 

Deus”, como citamos em outro momento. 

Outra questão importante nessa passagem é a representação da obrigação 

dos vassalos de se enlutarem pela privação temporal do infante em relação ao 

corpo político do reino, embora ele vivesse na bem-aventurança. Assim como os 

                                                           
908MATTOSO, José. O poder e a morte. Anuario de Estudios Medievales: Instituto de historia 

medievale de España, Barcelona, v. 25, p. 396-427, 1995 , p. 396 
909 PIMENTEL, Timóteo de Seabra. Panegyrico funeral, em a morte do Serenissimo Senhor Dom 

Duarte Infante de Portugal. Pregado em as honras que se lhe celebrarão em o seu Real Convento 

do Carmo de Lisboa. Dirigido ao Dom João o IV. Pelo M. Fr. Timotheo de Ciabra Pimentel, 

Lisboa: na Officina Craesbeeckiana 1650, Biblioteca Nacional de Portugal, p.1179 
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vales e montes se escurecem na ausência do Sol, os membros da universitas 

possuíam a obrigação de demonstrar o seu pesar pela morte de Dom Duarte, 

embora ele estivesse vivo junto a Deus. 

Acerca das obrigações fúnebres da comunidade em relação aos grandes, 

António dos Arcanjos, em seu Sermão nas honras na morte Senhor Dom Joam o 

IV (1657), assevera que “Sentir a morte de hum Principe em quanto Principe he 

urbanidade. He urbanidade, porque a urbanidade he cinonimo da cortesia, & por 

cortesia se devem sentir a morte dos grandes, ou considerando o imperial da morte, 

ou reconhecendo o mortal da grandeza”910. 

Segundo essa concepção, o luto em decorrência da morte de um nobre 

constituía uma obrigação dos súditos de se solidarizar em relação a sua ausência 

temporal, como um reconhecimento público de seu valor e uma retribuição 

“cortesã” dos seus serviços prestados ao bem-comum. Em contrapartida, o luto 

também se relacionava à consideração acerca do “mortal da grandeza”, pois a 

morte é a condição futura de todos os vivos. Dessa forma, “sentir a morte dos 

grandes” configurava uma celebração da mortalidade de todos que faziam parte 

do corpo político, pois todos deviam buscar a salvação911. 

Essa obrigação de sentir publicamente a morte dos nobres não dizia 

respeito somente à comunidade do centro político, mas estendia-se aos demais 

territórios da Coroa, como podemos observar a partir do manuscrito de Antônio 

Gil Preto, intitulado Sentimentos Pella morte do Principe Dom Theodosio 

Demostrados Pella Nobre Cidade de Goa (1654), no qual o autor afirma que os 

homens principais da cidade de Goa, 

 

como formavam o Magistrado Capital das mais cidades da 

India, convinha à exemplo que com demostrações de grande 

pompa, demostrassem a grandesa de sua dor, & manifestassem 

o excessivo do seu sentir & se visse. Se souberão aplaudir a 

prezença de seu Principe, amorosamente chorão sua falta, 

acrysolando o amor na lealdade912. 

                                          

                                                           
910 ARCANJOS, António dos. Sermão nas honras que fes a cidade de Tavira em o Reyno do 

Algarve na morte do Serenissimo Senhor Dom Joam o IV, p. 1 
911 LUZ, Guilherme Amaral. A morte-vida do corpo místico: espetáculo fúnebre e a ordem cósmica 

da política em Vida ou Panegírico Fúnebre a Afonso Furtado de Mendonça (1676). ArtCultura, 

Uberlândia, v. 11, n. 18, p. 159-175, 2008, p. 173. 
912 PRETO, Antônio Gil. Sentimentos Pella morte do Principe Dom Theodosio Demostrados Pella 

Nobre Cidade de Goa nas Solemnissimas Exequias q lhe Fez em sua Sé Primacial aos 22 de 

Dezembro de 1654. Goa, 1654, Torre do Tombo, p. 6. 
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Seguindo a mesma obrigação, a “nobreza” de Pernambuco também 

demonstrou publicamente o seu pesar em relação à morte do infante Dom Duarte, 

como escreve Bernardo de Braga, em seu manuscrito denominado Sentimentos 

publicos de Pernambuco na morte do Infante D. Duarte (1650):  

 
As outras mortes lamente a piedade pella luz que se faltou asi 

na occasiam presente lamenta a desgraça a luz q nos faltou à 

nòs; hua luz, emula de toda a corrente do Sol, q se là se vio o 

Ecclipse do Corpo Luminozo na Europa, estamos padecendo as 

trevas na America, o que traziamos a luz nas mininas dos olhos, 

espeyo cristalino913. 

  

Nessa passagem, nota-se, outra vez, a utilização da representação de um 

grande homem enquanto Sol. Nesse caso, o astro, “eclipsado” na Europa, também 

deixava de iluminar a América, isto é, a ausência dos serviços de Dom Duarte foi 

igualmente sentida pelos habitantes da América portuguesa, pois, segundo o 

imaginário lusitano seiscentista, todos os territórios da monarquia faziam parte do 

mesmo corpo místico e todos deviam sentir a falta de um de seus membros 

superiores. Nesse sentido, o “Magistrado Capital” de Goa e a “Nobreza” de 

Pernambuco, enquanto representantes do topo da hierarquia local e projeção da 

nobreza da Corte, corporificavam a união do corpo místico do reino nas 

conquistas914.  

As demonstrações de sentimento público pela morte dos notáveis também 

ocorriam em territórios que não faziam parte do reino, como é possível perceber 

pelo documento intitulado Elogio funeral do Principe D. Theodosio, (1653), 

escrita por um criado de João Rodrigues de Sá e Meneses, enquanto este servia 

como embaixador extraordinário em Londres. 

 Além de um texto encomiástico, o referido documento traz a descrição do 

monumento fúnebre que o embaixador mandou construir em uma capela 

localizada em Londres, como monumento fúnebre à memória de Dom Teodósio. 

                                                           
913 BRAGA, Bernardo. Sentimentos publicos de Pernambuco na morte do Infante D. Duarte: 

assistindo o Mestre de Campo General de todo o Estado do Brasil Francisco Barreto, Governador 

das armas desta Capitania, com a camera & mais Nobreza na Igreja de N.S. de Nazareth Quarta 

feira, seis de Abril de 1650: offerecidos a Magestade de El Rey Dom Joam Quarto de Portugal 

pello Padre Frey Bernardo de Braga lente de Theologia Dom Abbade de S. Bento de Pernambuco. 

Que orou nestes sentimentos, Lisboa: por Domingos Lopes Rosa, 1651, Biblioteca Nacional de 

Lisboa, sem número de páginas. 
914 LUZ, Guilherme Amaral. A morte-vida do corpo místico: espetáculo fúnebre e a ordem cósmica 

da política em Vida ou Panegírico Fúnebre a Afonso Furtado de Mendonça (1676). ArtCultura, 

Uberlândia, v. 11, n. 18, p. 159-175, 2008, p. 166. 
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Ao final do texto, o autor afirma que “Con estas demonstraçoens sentio o conde a 

morte de S. Alteza. E posto que para que seu animo fossem limitadas 

(respeitandosse o lugar e o tempo) foram assaz grandiosas, mas de todo modo 

inferiores ao favor e honras que o conde reconhecia a S. Alteza”915. 

Como podemos observar, as relações de amizade e amor encontravam-se 

presentes nas manifestações fúnebres dos homens notáveis nas monarquias 

ibéricas do século XVII. Enquanto parte das relações de poder, os discursos 

memoriais, e as demonstrações de solidariedade em virtude da morte dos grandes, 

simbolizavam os laços de lealdade que consolidavam as relações hierárquicas e 

clientelares nos diversos territórios do reino. Esses atos públicos em torno da 

morte restauravam a segurança e estabilidade, interrompidas pela ausência de um 

membro da elite política, impedindo as mudanças e dificuldades que poderiam 

provenir dessa alteração momentânea no cenário político916. 

Segundo o imaginário político-social, a morte de um governante era 

considerada um evento que perturbava não somente a ordem social, mas também 

a ordem cósmica. António Feio, em seu Sermão das exequias do Rey D. Phelippe, 

terceiro de nome, & segundo Rey de Portugal (1621) relata o seguinte acerca da 

morte de Filipe III: 

 

[...] faltounos a Primavera, tardou Março com o brotar das 

arvores, o Abril não foi tão aprasivel, como costumava, o Maio 

vai carrancudo, como vedes, as chuvas são continuas, & 

importunas, que jamais se verão outras tais, as tempestades são 

repentinas, como ouvistes contar: Que era isto? Estava el Rey 

nosso senhor morrendo, & os elementos a chorar, & a bramir, 

sem nos sabermos o porque. 

  

De maneira similar, António de Gouveia, no Sermam nas exequias de 

Andre Furtado de Mendonça (1610), afirma o seguinte acerca do governador, que 

morrera em alto-mar quando retornava da Índia para Lisboa: 

 

[...] como chovesse muyta agoa hum dia antes de sua 

embarcação, cousa nunca vista naquellas partes chover em 

                                                           
915 MENESES, João Rodrigues de Sá. Elogio funeral do Principe D. Theodosio, N. Senhor. 

Relaçaõ das exequias e lutos cõ que sentio sua morte o Exmo. Senhor João Roiz de Sa Conde de 

Penaguiaõ, escrita por hum criado que asiste a S. Excellencia, Londres: [s.n], 1653, Biblioteca 

Nacional de Portugal, p. 36.  
916 CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia 

Sacra, Lisboa, n. 11, p.21-57, 1999, p. 41. 
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Janeyro quando já he a força do verão, não havendo homem na 

India que se lembrasse de caso semelhante, mas vendo todos 

cousa tão extraordinaria, cõ muyta razão disserão, que chorava 

a India a partida de tão grande Capitão, & que o Ceo a ajudava 

a sentir, & chorar esta despedida. 

 

Apesar da naturalização da sucessão régia por via hereditária ter 

amenizado as demonstrações mais exageradas de luto pela população, atenuado 

os temores provenientes das incertezas suscitadas pelas mortes dos governantes e 

pelos hiatos do poder régio, as manifestações de sofrimento pelo falecimento dos 

grandes homens, principalmente dos monarcas, mantiveram-se constantes durante 

o século XVII, embora mais contidas do que nos séculos anteriores917.  

Com base nos sermões analisados anteriormente, podemos pensar o rei 

Filipe III e o governador da Índia, André Furtado de Mendonça, como 

sustentáculos do poder e essenciais para a manutenção da ordem nos territórios 

em que governavam, assim sendo, suas mortes provocaram certa desordem, 

mesmo que momentânea, na organização político-social.  

Essa desordem se refletia também no mundo natural, tal como nas 

perturbações meteorológicas que percebemos nos sermões de António Feio e 

António Gouveia, as quais os freis caracterizam como uma espécie de “luto da 

natureza”, isto é, como uma homenagem que os elementos cósmicos rendiam aos 

falecidos governantes. Para José Mattoso, A associação entre o luto da população 

e o “luto cósmico” era necessária para que a dramatização da morte dos grandes 

pudesse cumprir seu efeito, que era a restauração da ordem perdida918. 

No âmbito das relações de poder, essas práticas e representações, que se 

estendiam pelos diversos territórios das monarquias, visavam a produção da 

concórdia, fundada no amor entre os membros da universitas, assim como na 

manutenção da saúde do corpo místico da monarquia. A celebração de exéquias, 

assim como a circulação de sermões impressos nas várias comunidades do reino, 

consolidavam os valores sobre os quais se assentava a sociedade, legitimando as 

posições hierárquicas e suas funções perante todos aqueles que a constituíam. 

Ademais, elas também reduziam as distâncias físicas entre as localidades e o 

centro político, por meio da representação de suas afinidades simbólicas, que 

                                                           
917 MATTOSO, José. O poder e a morte. Anuario de Estudios Medievales: Instituto de historia 

medievale de España, Barcelona, v. 25, p. 396-427, 1995, p. 412. 
918 Ibidem, p. 412-419. 
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geravam um sentimento de pertença dessas ao mesmo modelo de organização 

político-social919. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
919 LUZ, Guilherme Amaral. Produção da concórdia: a poética do poder na América portuguesa 

(sécs. XVI-XVIII). Varia historia, Belo Horizonte v. 23, n. 38, p. 543-560, 2007, p. 557-558. 
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Conclusão 

  

Durante a redação da tese, procuramos evitar interpretações dos discursos 

memoriais do século XVII ibérico que remetessem a noções iluministas e 

românticas, principalmente aquelas relacionadas a um progresso temporal 

teleológico e a uma individualidade “romântica” como expressão psicológica da 

subjetividade dos autores. Em vez disso, buscamos analisar os discursos a partir 

da sua construção, fundamentada em seu decoro interno, isto é, a adequação das 

lógicas discursivas ao todo das obras; assim como seu decoro externo, ou seja, a 

adequação dos textos às suas situações concretas, as quais condicionavam sua 

produção. 

Sob essa perspectiva, é possível que o tipo de abordagem dos discursos 

memoriais utilizada no presente estudo contribua para a interpretação de obras 

publicadas em outras conjunturas históricas como, por exemplo, o século XVIII 

ibérico. Até o século XVIII, a definição de memória possuía uma origem 

aristotélica, e considerava a escrita como “memória artificial”, complementar à 

memória natural, e concebida com a finalidade de auxiliar os homens a preservar 

suas lembranças. Sob essa perspectiva, os discursos memoriais, enquanto práticas 

discursivas pertencentes ao gênero epidíctico, eram considerados enquanto 

História, levando em consideração suas variações, técnicas retóricas e preceitos 

morais920.  

Nesse sentido, sabe-se que a passagem do século XVII para o XVIII foi 

marcada por debates e tensões acerca da escrita daquilo que se compreendia como 

História921. Dentro desse contexto, é possível que os discursos memoriais ibéricos 

tenham sofrido uma redefinição dos valores que apresentavam, assim como do 

papel dos homens letrados que os escrevia, que passariam a possuir maior 

autonomia em relação à moral e ao modelo hierárquico do Antigo Regime. 

Levando em consideração tal hipótese, convidamos o leitor a um breve 

                                                           
920 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). 2010. 315 f. Tese (Doutorado) - Curso de História, Instituto de Filosofia e 

Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010, p. 68. 
921 SILVEIRA, Pedro Telles da. O cego e o coxo: Crítica e retórica nas dissertações históricas da 

Academia Brasílica dos Esquecidos (1724-1725). 2012. 237 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

História, Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto, 

Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2012, p. 16. 
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exercício metodológico: a análise comparativa entre um sermão fúnebre, escrito 

nas Minas Gerais, em finais do século XVIII, e os discursos memoriais estudados 

previamente nesta tese. 

Em 1784, o cônego Luís Vieira da Silva, sacerdote do hábito de São Pedro 

e professor de filosofia do Seminário de Mariana, proferiu um sermão na vila de 

Sabará, por ocasião da morte de Lourenço José Queiros Coimbra e Vasconcellos, 

pároco da localidade. O clérigo Lourenço José foi nomeado pelo primeiro bispo 

de Mariana, Dom Frei Manoel da Cruz, para tomar posse da diocese em seu nome, 

pois ele se encontrava viajando pelos sertões. Padre Lourenço foi um dos homens 

ilustres do bispado de Mariana, nomeado o primeiro Vigário Geral da Diocese, 

bem como o encarregado de organizar a posse de Dom Frei Manoel da Cruz como 

bispo922. 

Esse sermão, pregado pelo cônego Vieira nas exéquias do padre Lourenço, 

apesar de ter sido escrito quase um século depois dos discursos memoriais 

analisados na presente tese, possuí preocupações e representações teológico-

políticas semelhantes em relação às obras seiscentistas. Primeiramente, cônego 

Vieira foi nomeado para proferir o sermão por António d’ Affonseca 

Vasconcellos, presbítero secular e vigário encomendado da igreja Nossa Senhora 

da Conceição da Real Vila de Sabará, e dedicado a Dom Joaquim de Queirós 

Camanho e Vasconcellos, fidalgo da Casa Real, professo na Ordem de Cristo e tio 

do homenageado. 

Nessa dedicatória que António d’ Affonseca Vasconcellos escreveu ao tio 

do falecido, podemos perceber esquemas retóricos e ideias teológico-políticas 

semelhantes as dos discursos seiscentistas analisados ao longo da tese; tais como 

a complementariedade entre as virtudes cristãs e políticas, a relação clientelar 

entre o vigário e Dom Joaquim, o recurso à falsa modéstia, a necessidade de 

demonstrar publicamente a gratidão pelos benefícios recebidos, a exemplaridade 

edificante do homenageado e a honra enquanto a atitude adequada perante a 

dignidade de outrem. 

O vigário afirma que a decisão de mandar publicar o sermão nas exéquias 

do clérigo Lourenço José foi resultado da “obrigação em que me puserão, o amor 

                                                           
922 ALVES, Herinaldo Oliveira. Apropriações da escolástica jesuítica em fins dos setecentos: um 

sermão de cônego Vieira da Silva Buarque, In: Virgínia (Org.). História da historiografia 

religiosa. 1. ed. Ouro Preto: Edufop/PPGHIS, 2012, p. 52-59. 
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com q’ sempre me distinguio e os benefícios de que me inxeo”. Segundo António 

d’Affonseca, estes foram os motivos que lhe “empenharão a dar huma 

demonstração publica” de sua “lembrança e agradecimento”923. 

De modo semelhante, o frei Fernando de Santo Agostinho, na dedicatória 

que fez ao conde Nuno De Mendonça, o qual havia ordenado a escrita do sermão, 

afirma que decidiu publicar sua Oraçam funebre nas exequias annuaes do 

Serenissimo Rey de Portugal Dom Manoel (1686), para que se conhecesse 

publicamente o quanto o conde lhe honrava, “& se entendesse, que aonde chega 

seu Patrocinio, não ha que recear”924. Como se pode perceber, ambas dedicatórias 

possuem fundamentos análogos, ou seja, a demonstração e a lembrança pública de 

uma relação assimétrica de amizade, que mantinha e reforçava os laços 

clientelares entre as partes. 

As relações domésticas e de amizade também aparecem ao longo do 

sermão do cônego Vieira, que retrata o padre Lourenço como “pay e pastor” dos 

“fieis domésticos” “destas Minas”, ou seja, o autor faz alusão à representação dos 

governantes enquanto pais da comunidade, que tinha como modelo de ordenação 

o núcleo familiar, ou casa925.  

A ideia de que a economia doméstica era o fundamento da organização 

social aparece em dois tratados políticos seiscentistas, que compõem o corpo 

documental desta tese. Pedro Barbosa Homem, em seus Discursos de la juridica, 

y verdadeira razon de estado: formados sobre la vida, y acciones del Rey Don 

Juan el II contra Machavelo, y Bodino, y los demas politicos de nuestros tiempos, 

sus sequazes, publicado em 1627, afirma que “el gobierno Monarquico, se derivó 

recta via del economico, y a la imitacion de la superioridad, que un padre familias 

                                                           
923 VIEIRA, Luis. Oração fúnebre proferida pelo Cônego Luis Vieira da Silva, nas exéquias 

solenes do Reverendíssimo padre doutor Lourenço José Queiros Coimbra e Vasconcellos, Fidalgo 

da Casa Real e Vigário confirmado na Paroquial Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, 

proferido em 12/10/1784, In: ÁVILA, Affonso. Da Linguagem Barroca ao Discurso Reto: Dois 

Sermões na Vila Real de Sabará. Barroco, Ouro Preto, v. 5, p.1-149, 1973, dedicatória 
924 SANTO AGOSTINHO, Fernando de. Oraçam funebre nas exequias annuaes do Serenissimo 

Rey de Portugal Dom Manoel de gloriosa memoria. Disse a na Santa Casa da Misericordia desta 

Cidade de Lisboa, em treze de Dezembro de 1685. Fernando de S. Augustinho, da Ordem de S. 

Jeronymo, Offerecida ao Senhor Nuno de Mendonça, Conde de Val de Reys, Lisboa: na Officina 

de Joaõ Galraõ, 1686, Biblioteca Nacional de Portugal, dedicatória. 
925 VIEIRA, Luis. Oração fúnebre proferida pelo Cônego Luis Vieira da Silva, nas exéquias 

solenes do Reverendíssimo padre doutor Lourenço José Queiros Coimbra e Vasconcellos, Fidalgo 

da Casa Real e Vigário confirmado na Paroquial Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, 

proferido em 12/10/1784, In: ÁVILA, Affonso. Da Linguagem Barroca ao Discurso Reto: Dois 

Sermões na Vila Real de Sabará. Barroco, Ouro Preto, v. 5, p.1-149, 1973, p. 1-8. 
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tenian una casa, fue instituyda la que despues un Rey empeçó a tener sobre una 

communidad”926. 

Seguindo essa mesma perspectiva, Sebastião César de Meneses, em sua 

Summa politica (1649), defende que “O governo da família he semelhança do que 

ha de ter o Principe nos negócios publicos, que a politica he administração do 

domestico communicada ao bem universal”927. 

Quanto as relações de amizade, que tinham como fundamento o modelo 

familiar, Luis Vieira também evidencia a relação clientelar que existia entre o 

vigário e o bispo Frei Manoel da Cruz, que lhe havia nomeado como primeiro 

vigário geral da Diocese de Mariana, e lhe encarregado de fundar o bispado na 

vila, em sua ausência. Segundo o autor, Lourenço, “Destinando se sempre ao 

Sacerdocio, passa ao Brazil para a companhia de hum dos Prelados mais 

completos, q’ conheceo o nosso continente antigo aliado da sua caza pelos 

vinculos de amizade”928. 

Em seu sermão, Luis Vieira também se refere à importância da fama e da 

memória, afirmado que a aqueles homens ilustres que, assim como os “grandes de 

Israel”, ensinavam seus súditos os sagrados conselhos, orientando-lhes à virtude 

da prudência e, assim, mantendo a paz, conseguiam a glória e o louvor dos povos, 

garantindo um “nome grande” e louvores para suas gerações. Para o autor, “ficarão 

sempre sustentadas na memoria dos homens a bondade daqueles varoens santos, 

e de misericordia, cujos piedosos factos nunca poderá riscar da lembrança o mais 

gastador esquecimento”929. 

De maneira semelhante, Garcia de Resende, em sua Choronica que trata 

do christianissimo Dom João o segundo (1607), justifica sua intenção de perpetuar 

                                                           
926 HOMEM, Pedro Barbosa. Discursos de la juridica, y verdadeira razon de estado: formados 

sobre la vida, y acciones del Rey Don Juan el II contra Machavelo, y Bodino, y los demas politicos 

de nuestros tiempos, sus sequazes: primeira parte: dirigida a Rey Felipe III de Españas, 

Coimbra:  en la imprenta de Nicolao Carvallo, impressor del Rey, 1627, Biblioteca Nacional de 

Portugal, p. 34 (v). 
927 MENESES, Sebastião César de. Summa politica. Offerecida ao Principe D. Theodosio nosso 

Senhor. Pelo Bispo Conde eleito Sebastião Cesar de Meneses. Impresso por ordem do Doutor João 

Pissarro Capellão de S. Magestade, Lisboa: Antonio Alvarez Impressor DelRey N.S, 1649, 

Biblioteca Nacional de Portugal, p. 57-58. 
928 VIEIRA, Luis. Oração fúnebre proferida pelo Cônego Luis Vieira da Silva, nas exéquias 

solenes do Reverendíssimo padre doutor Lourenço José Queiros Coimbra e Vasconcellos, Fidalgo 

da Casa Real e Vigário confirmado na Paroquial Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, 

proferido em 12/10/1784, In: ÁVILA, Affonso. Da Linguagem Barroca ao Discurso Reto: Dois 

Sermões na Vila Real de Sabará. Barroco, Ouro Preto, v. 5, p.1-149, 1973, p. 13. 
929 Ibidem, p. 5. 
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na história as boas obras do monarca, para que “ficassem ellas livres do 

esquecimento, em que outras, tambem muyto illustres, estão sepultadas”930.  

Acerca da linhagem do padre Lourenço, o cônego afirma que ele descendia 

“das “mais nobres personagens da província d’entre Doiro e Minho”. Entretanto, 

Luis Vieira deixa para detalhar a ascendência do vigário somente no meio do 

sermão, pois ele não estava a falar de “hum homem do século, desprovido de 

accoens proprias”, que necessitava apoiar sua distinção apenas pela fama de seus 

antepassados931, o que indica a prioridade conferida à nobreza conquistada por 

ações valorosas em detrimento da hereditária que, em contrapartida, ainda 

mantinha sua importância, pois o cônego descreve detalhadamente a genealogia 

de padre Lourenço. 

Partindo de uma concepção análoga, João de Medeiros, ao iniciar seu 

panegírico ao capitão general André de Albuquerque Ribafria, em 1661, afirma 

que: “Devem os elogios em boa rethorica comessar pella nobreza dos mayores, & 

conforme a este preceito incubemos dos illustres progenitores deste HEROE; mas 

como as suas virtudes tem sempre o primeiro lugar, como tambem a nobreza 

acquirida pello braço, se deva preferir à hereditaria rezervamos esta para o fim 

deste panegirico”932. Dessa maneira, o sermão do cônego, assim com o discurso 

de João de Medeiros, apresenta um ideal de nobreza que combina a linhagem de 

sangue com os méritos próprios. 

Para compor a singularidade de padre Lourenço, Luis Vieira recorre a 

imagem providencial da vinda do vigário para o Brasil. Segundo o cônego, padre 

Lourenço, encontrando-se apenas com vinte e três anos de idade, havia sido 

destinado pela Divina Providência para “empunhar a vara da justiça” e edificar a 

comunidade das Minas, por meio da Igreja, que “Elle a contemplava como a nova 

Jerusalém que vio S. João descer do ceo”933, o que confere um caráter de 

                                                           
930 RESENDE, Garcia de. Choronica que trata da vida e grandissimas virtudes, e bondades, 

magnanimo esforço, e excellentes costumes, & manhas, & claros feytos do christianissimo Dom 

João o segundo deste nome & dos Reys de Portugal o decimo tercio de gloriosa memoria. Com 

outras obras que adiante se seguem. Feyta per Garcia de Rèsende, Lisboa: em casa de Simão 

Lopez, 1607, Biblioteca Nacional de Lisboa, dedicatória ao duque Dom Álvaro de Lencastre. 
931 VIEIRA, Luis, op. cit., p. 6. 
932 CORREIA, João de Medeiros. Panegirico a Andre de Alboquerque Ribafria. Com os elogios 

que a sua morte se fizeram. Escreveo o D. Joam de Medeyros Correa, Lisboa:  na officina de 

Domingos Carneiro 1661, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 3. 
933 VIEIRA, Luis. Oração fúnebre proferida pelo Cônego Luis Vieira da Silva, nas exéquias 

solenes do Reverendíssimo padre doutor Lourenço José Queiros Coimbra e Vasconcellos, Fidalgo 

da Casa Real e Vigário confirmado na Paroquial Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, 
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“restauração” da comunidade mineira. De acordo com o sermão, mesmo sendo 

bastante jovem, padre Lourenço havia sido capaz de reger um “povo grande” com 

todos os conselhos da prudência, o que era raro, mesmo nos homens de idade mais 

avançada934.  

De modo semelhante, Lopes Sierra, em seu Panegírico Fúnebre a D. 

Afonso Furtado (1676), apresenta a vinda do governador-geral para a Bahia, como 

sendo providencial para ordenar a capitania, que se encontrava em situação 

desastrosa devido aos ataques indígenas, o que levou os moradores a parar os 

engenhos, ocasionando “público e geral dano”. Para o panegirista, Afonso 

Furtado, por meio de sua “política e religiosa compostura”, restituiu a paz à 

capitania e iniciou sua “boa administração”, cujo maior êxito foi a captura dos 

indígenas935. 

Retomando o discurso de Luis Vieira, a política Católica 

“antimaquiavelista” também se encontra presente em seu sermão. Em uma 

exortação aos “sábios e prudentes deste século”, o cônego alerta: 

 

Políticos delicados, q’ seguindo as máximas sanguinárias, 

julgais que não podereis conseguir a amizade dos grandes nem 

ocupar os empregos da Igreja, ou da Republica sem formáveis 

os degraos para o vosso aumento da ruina do vosso próximo, 

apartai, apartai de vós esse systema de iniquidade. Vinde 

aprender do nosso heroe a verdadeira estrada, por onde pode 

caminharse sem tropeço para o triunfo da honra e da grandeza. 

Buscão-no os empregos, sem q’ ele se cance em procurallos. As 

honras vem aos seus pés render-lhe as homenagens, q’ são 

devidas à virtude936. 

 

Ao reprovar os políticos que buscavam conseguir a amizade dos grandes e 

ocupar os ofícios de Igreja e da República por meio da ruína alheia, Luis Vieira 

evidencia o dever de amar ao próximo, tão caro aos autores dos discursos 

                                                           

proferido em 12/10/1784, In: ÁVILA, Affonso. Da Linguagem Barroca ao Discurso Reto: Dois 

Sermões na Vila Real de Sabará. Barroco, Ouro Preto, v. 5, p.1-149, 1973, p. 18. 
934 Ibidem, p. 7-8. 
935 SIERRA, Juan Lopes. Vida o Panegírico fúnebre al senor Affonso de Furtado Castro do Rio 

Mendonca. In: SCWARTZ, Stuart B., e PÉCORA, Alcir (orgs.). As Excelências do Governador. 

O Panegírico Fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia, 1676). São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002, p. 24. 
936 VIEIRA, Luis. Oração fúnebre proferida pelo Cônego Luis Vieira da Silva, nas exéquias 

solenes do Reverendíssimo padre doutor Lourenço José Queiros Coimbra e Vasconcellos, Fidalgo 

da Casa Real e Vigário confirmado na Paroquial Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, 

proferido em 12/10/1784, In: ÁVILA, Affonso. Da Linguagem Barroca ao Discurso Reto: Dois 

Sermões na Vila Real de Sabará. Barroco, Ouro Preto, v. 5, p.1-149, 1973, p. 8. 
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memoriais seiscentistas, e que encaminhava naturalmente os homens à ocupação 

de uma posição predeterminada dentro da organização político-social. Dessa 

maneira, o “emprego”, fosse na Igreja ou na República, elegeria o pretendente, e 

não o contrário. 

Tal concepção está igualmente presente no Trattado da Festa Do Glorioso 

Doutor Santo Agostinho (1615), do frei António Feio, no qual ele defende que 

“Para bom governo importa que ninguém torne o officio, a hõra, mas espere que 

o chamem para ella: nem convém que cá cada hum se faça, ou se escolha asy 

mesmo mas que aguarde que o fação, e o escolhão”937.  

Partindo desse mesmo princípio, João de Medeiros Correia, em seu 

Panegírico à André de Albuquerque Ribafria (1661), afirma que a eleição de 

oficiais deve ser feita “buscando sogeito para o lugar, & nam lugar para o sogeito, 

porque deste ultimo modo he hua doação, & daquele he premio”938; e António dos 

Arcanjos, em seu Sermão nas honras que fes a cidade de Tavira na morte do 

Serenissimo Senhor Dom Joam o IV (1657), defende que “Solicitar governos he 

appetite da ambiçam, governor solicitado he acerto da politica. Quem solicita 

postos pera mandar, nunca manda o que he justo, quem sobe ao mando solicitado 

de força ha de ser justiçoso”939.  

Nesse sentido, nota-se que o cônego Vieira, assim como os autores de 

discursos memoriais seiscentistas, respeitavam a ideia aristotélica de que os 

homens eram encaminhados naturalmente para ocupação de uma posição 

predeterminada dentro da organização político-social estabelecida. 

Após apresentar as principais virtudes do padre Lourenço, como o amparo 

aos pobres, a prudência, a equidade na execução da justiça, a liberalidade e a 

devoção, Luis Vieira adentra o tema da vanitas, questionando-se: 

                                               

Porem, Senhor, são estes os homens, q’ Vos costumaes tirar ao 

mundo? São estes os homens, dos quaes Vos costumaes fraudar 

                                                           
937 FEIO, António. Trattado da Festa do Glorioso Doutor Santo Agostinho. In: FEIO, 

António. Trattados das Festas das Vidas, dos Santos. Lisboa: Oficina de Jorge Rodrigues, 1615. 

v. 2, p. 154-162, p. 154 (v) 
938 CORREIA, João de Medeiros. Panegirico a Andre de Alboquerque Ribafria. Com os elogios 

que a sua morte se fizeram. Escreveo o D. Joam de Medeyros Correa, Lisboa:  na officina de 

Domingos Carneiro 1661, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 26. 
939 ARCANJOS, António dos. Sermão nas honras que fes a cidade de Tavira em o Reyno do 

Algarve na morte do Serenissimo Senhor Dom Joam o IV. Rey de Portugal. Prêgado pello P. M. 

Fr. Antonio dos Archanjos na Igreja de S. Maria da mesma cidade, em 24. de Novembro de 

1656, Lisboa:  na officina de Antonio Craesbeeck, 1657, Biblioteca Nacional de Portugal, p. 9. 
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à Vossa igreja? São estas aquellas ocultas providencias, q’ 

deixaes sempre fechadas aos olhos dos homens? São estes os 

decretos inescrutáveis, com q’ regeste o mundo desde o 

principio do século? São essas as liçoens saudáveis, com que 

ensinaes a louca humanidade a despegar-se dos affectos da terra 

e procurar o descanço na verdadeira Patria dos felizes. Sim, 

meos Fieis, não ha cousa q.’ seja sempre duravel neste mundo? 

Tudo reduz a nada o tempo q’ gasta e que consome940. 

 

Essa apreciação negativa da vida temporal, enquanto fugaz e ilusória, está 

concorde com a tópica da vanitas, bastante explorada pelos autores de sermões 

fúnebres e outros tipos de discursos memoriais do século XVII ibérico. Assim 

como os autores seiscentistas, o cônego Vieira busca afirmar a superioridade da 

bem-aventurança em relação às glórias mundanas e aos “afetos da terra”, 

exortando o seu público receptor a voltar as suas ações para a boa morte e para a 

vida eterna. 

Como foi possível perceber, o sermão do cônego Vieira possui diversos 

pontos em comum com os discursos memoriais seiscentistas, que vão desde a 

importância das boas obras para a composição da fama e do bem-viver, até o 

caráter edificante da morte dos homens notáveis, o que evidencia certa 

proximidade do cônego ao modelo retórico seiscentista, principalmente pelo 

recurso ao paralelo com figuras paradigmáticas das Escrituras; não obstante a clara 

mudança estilística do discurso de Luis Vieira em comparação com as obras do 

século anterior941. 

Affonso Ávilla nota certas singularidades no sermão do cônego, que 

permite distingui-lo dos discursos do século XVII. Para Ávilla, Luis Vieira 

escrevia de forma clara e objetiva, sem a utilização de metáforas envoltas em um 

pensamento místico, típicas do barroco seiscentista, o que demonstrava um desejo 

de uma comunicação mais direta com o público receptor. Sob essa ótica, a 

consciência do cônego em relação ao alcance doutrinador de suas palavras, seriam 

reflexos de uma “inquietação de ordem racionalista que se infiltravam até no 

                                                           
940 VIEIRA, Luis. Oração fúnebre proferida pelo Cônego Luis Vieira da Silva, nas exéquias 

solenes do Reverendíssimo padre doutor Lourenço José Queiros Coimbra e Vasconcellos, Fidalgo 

da Casa Real e Vigário confirmado na Paroquial Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, 

proferido em 12/10/1784, In: ÁVILA, Affonso. Da Linguagem Barroca ao Discurso Reto: Dois 

Sermões na Vila Real de Sabará. Barroco, Ouro Preto, v. 5, p.1-149, 1973, p. 10-11. 
941 ÁVILA, Affonso. Da Linguagem Barroca ao Discurso Reto: Dois Sermões na Vila Real de 

Sabará. Barroco, Ouro Preto, v. 5, p.1-149, 1973, p. 73. 
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próprio recesso do seminário e da sé marianense942. 

De acordo com Ávilla, no sermão do cônego existem certos sinais 

implícitos de uma mentalidade marcada pela inquietação iluminista de Luis 

Vieira, que denota uma contextura ajustada às tendências da época, como os ideais 

de igualdade e justiça social. Ávilla interpreta a importância que Vieira confere às 

virtudes de padre Lourenço, em detrimento do orgulho de sua origem nobre, como 

indício de uma ideia democrática de igualdade, que o vigário haveria adquirido 

por meio dos autores franceses que lia943.  

Nessa perspectiva, a crítica que o cônego faz aos políticos que seguiam as 

“máximas sanguinárias”, fazendo da ruína do próximo os degraus de sua ascensão, 

é visto por Ávilla como uma noção humanitária de Luis Vieira, assim como uma 

crítica ao capitão-general Luis da Cunha Meneses, que era retratado como símbolo 

de opressão e desmando administrativo nas Minas setecentistas944. 

No entanto, como observamos nos sermões ibéricos do século XVII, a 

exaltação do mérito próprio em detrimento da linhagem de sangue e a crítica aos 

maus políticos não eram indícios de um pensamento democrático, e sim reflexos 

de um pensamento hierárquico e antimaquiavelista, típicos da mentalidade 

aristotélico-tomista do Antigo Regime das monarquias ibéricas, visto que as ações 

virtuosas se fundamentavam de maneira mais adequada naqueles que possuíam 

nobreza hereditária. Deste modo, as boas obras eram uma maneira de se compor 

uma reputação honrada, no sentido de confirmar a nobreza de sangue, não de negá-

la. 

 Portanto, é possível questionar a análise do sermão de Luis Vieira com 

base em uma visão “revolucionária” do cônego, centrada na busca de elementos 

discursivos que reforçavam a idealização do autor enquanto um dos precursores 

da emancipação política brasileira. Em uma sociedade de raízes ainda 

profundamente ibéricas e de tradição Católica, como as Minas setecentistas, 

consideramos pouco provável o estabelecimento de um pensamento que refletisse 

o desejo de constituir um novo ordenamento político-social de traços liberais e 

                                                           
942 Ibidem, p. 77-78. 
943  Ibidem, p. 75. 
944  Ibidem, p. 81. 
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igualitários945. 

Contudo, assim como observou Affonso Ávilla, o sermão de Luis Vieira 

possuí uma diferença estilística em relação aos discursos seiscentistas. O cônego 

escrevia de maneira mais clara e objetiva do que os autores do século XVII, o que 

poderia ser um reflexo da crítica literária da época, que condenava os excessos 

cultistas e exageros gongóricos na escrita, comumente associados ao barroco 

ibérico e que fugiam ao sentido objetivo e lógico (na perspectiva cartesiana) das 

palavras946.  

Deste modo, por meio dessa breve análise comparativa entre os discursos 

memoriais seiscentistas e o sermão de Luis Vieira, nota-se que a escrita do cônego 

não havia se tornado autônoma, individual e subjetiva, pois mantinha o decoro 

hierárquico e as regras de verossimilhança, pautadas por preceitos retóricos e 

sensibilidade “barroca” contra-reformista. Deste modo, embora busque “depurar” 

o discurso de exageros que dificultassem a transmissão da mensagem ao público 

receptor, o cônego cumpria o seu papel de instruir o seu público e movê-los a 

ações relacionadas à boa vida e à boa morte, a partir do encômio de homens 

notáveis. 

Porém, antes de chegar a conclusões mais precisas acerca da construção e 

finalidades do discurso do cônego Vieira, tornar-se-ia necessário observar 

determinados procedimentos metodológicos que vão além da mera comparação 

entre os discursos memoriais seiscentistas e o sermão fúnebre de Luis Vieira. Seria 

preciso verificar se os discursos desses autores, afastados entre si por mais de um 

século, estariam utilizando uma mesma linguagem e regras de enunciação para 

produzir e difundir suas mensagens, isto é, se o cônego Vieira tinha consciência 

de estar utilizando a mesma linguagem da comunidade de discurso de seus 

antecessores.  

Isso feito, também seria necessário verificar a atualização dessa linguagem 

em relação à situação em que o sermão do cônego foi produzido, ou seja, a situação 

de Minas gerais em finais do século XVIII, abarcando a conjuntura da 

                                                           
945 FURTADO, João Pinto. Uma república entre dois mundos: Inconfidência Mineira, 

historiografia e temporalidade. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 21, n. 42, p.343-363, 

2001, p. 354. 
946 ANJOS, Carlos M. Versiani dos. O movimento Arcádico no Brasil Setecentista: Significado 

Político e Cultural da Arcádia Ultramarina. 2015. 236 f. Tese (Doutorado) - Curso de Letras, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015, p. 215. 
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Inconfidência Mineira, da qual Luis Vieira foi um importante expoente. Para tal, 

seria importante analisar o sermão fúnebre do cônego em conjunto com otros 

discursos memoriais do período, observando a relação e a abrangência do 

referencial retórico e conceitual utilizados por aquela comunidade de discurso. 

Após essa digressão, que buscou exemplificar, sucintamente, as 

possibilidades de abordagem histórica dos discursos memoriais, retomemos a 

nossa conclusão. 

Na presente tese, propomo-nos a analisar os discursos memoriais 

selecionados, enquanto práticas discursivas associadas ao exercício do poder 

político, procurando articulá-los ao modelo de organização e imaginário político-

social aos quais pertenciam. Para tanto, foi necessário perceber, primeiramente, a 

intenção ou sentido que possuíam tais textos, o qual era, além de instruir as elites 

político-administrativas, que compunham seu público receptor; persuadi-las a 

desempenhar certas práticas e assumir determinadas condutas em relação à 

atividade política, a partir da exemplaridade dos ditos e feitos dos homens 

notáveis, composta em forma de memória.  

Dessa maneira, foi possível perceber que tais discursos possuíam uma 

matriz retórica em comum, que os regulava e autorizava, o que nos permitiu 

relacioná-los, independentemente de suas composições meramente estruturais, por 

meio da recorrência de elementos e estratégias discursivas utilizadas por seus 

autores, que podem ser interpretadas como sintomas de contextos históricos 

concretos, com todos os arranjos e transições conjunturais para os quais eles se 

voltavam. 

A recorrência dos elementos e normas discursivas nos textos analisados 

nos permitiu articular discursos de cunho fúnebre, crônicas das vidas de grandes 

homens e tratados de bom governo, também conhecidos como “espelhos de 

príncipes”. Dessa forma, traçamos homologias entre as representações retóricas 

que essas práticas letradas possuíam em comum, permitindo-nos elencar 

determinadas tópicas relacionadas ao campo do político, organizadas de maneira 

hierárquica, as quais contribuem para a reconstrução histórica daquilo que os 

homens das monarquias ibéricas do século XVII consideravam importante para o 

exercício do poder e, a partir disso, perceber as lógicas que ordenavam suas 

atuações. 



324 
 

 

 

Foi possível perceber que mesmo estando em lados diferentes da fronteira 

que divide a península ibérica, os autores portugueses e espanhóis partilhavam de 

concepções semelhantes acerca do campo político. De acordo com tal concepção, 

toda Verdade possuía uma essência teológica, que tendia a instituir-se 

politicamente, ao mesmo tempo que toda instituição política não poderia 

sustentar-se sem as Verdades teológicas. Assim, tudo que era transcendente 

poderia ser encontrado nas crônicas dos reinos e nas memórias dos homens 

notáveis do passado, que se prolongariam, “historicamente”, para o futuro que a 

Divina Providência havia reservado aos cristãos legítimos947. 

Essa proximidade teológico-política, existente entre os discursos 

portugueses e espanhóis, tornava possível que o autor castelhano, Juan de Baena 

Parada, retirasse lições político-morais da vida do rei português Dom Sebastião; 

que o Frei português, António Feio, homenageasse o monarca Felipe III de 

Espanha (segundo de Portugal); que o jesuíta espanhol, Juan Eusebio Nieremberg, 

tivesse seu tratado político-religioso traduzido e impresso em português; que o 

procurador do Clero de Portugal na Corte de Madrid, António Carvalho de Parada, 

e o desembargador da Relação do Porto, Pedro Barbosa Homem; escrevessem 

tratados de Razão de Estado Católica em espanhol, publicados em Lisboa e 

Coimbra. 

A abordagem dessas categorias político-teológicas suscitadas nos 

discursos, que contribuíam para formalizar o exercício do poder na Península 

Ibérica seiscentista, de acordo com suas funções e valores, também possibilitou 

evidenciar a alteridade dessas ideias em relação às concepções iluministas e pós-

iluministas utilizadas por determinadas correntes historiográficas para a 

compreensão do pensamento político de período. 

Nesse sentido, ao abordar as representações político-retóricas seiscentistas 

acriticamente, desconsiderando suas próprias concepções de tempo, de relações 

de poder e de religiosidade, algumas correntes historiográficas poderiam incorrer 

na imprecisão, por exemplo, de interpretar a representação retórica do monarca 

enquanto Sol como evidência de um projeto de centralização absoluta do poder na 

figura do rei.  

                                                           
947 PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento, São Paulo: editora da unicamp", 2008, p. 195-196. 
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Em contrapartida, se considerarmos a metáfora do rei-Sol, nos discursos 

memoriais analisados, por meio do pensamento aristotélico-tomista, que ordenava 

o pensamento do Antigo Regime ibérico, podemos perceber que a imagem do Sol 

expressava a influência exercida pelo monarca sobre seus súditos, que 

participavam de sua “luz”, ou seja, de sua honra, em maior ou menor grau, o que 

denotava não a centralização do poder, mas o caráter corporativo daquelas 

sociedades. 

Nesse sentido, também buscamos analisar os discursos sob a luz da teoria 

da sociedade corporativa do Antigo Regime, que representava a sociedade como 

um organismo humano, na qual cada membro possuía uma finalidade natural e 

intransferível, o que diminuía consideravelmente a concepção romântica e 

subjetiva de indivíduo, pois era a organização político-social que atribuía aos 

homens seu papel social, e não a autonomia individual. Dessa maneira, a ordem 

política do Antigo Regime ibérico apresentava uma descontinuidade entre as 

ideias políticas que a conformavam e o contratualismo absolutista do tipo 

hobbesiano ou liberal. 

Seguindo essas diretrizes, ao longo da tese foi possível perceber que para 

as elites políticas das monarquias ibéricas seiscentistas, o campo do político estava 

intrinsecamente associado a diversas instâncias que atualmente seriam 

consideradas extra políticas, como as relações de amizade, o modelo econômico 

de administração do âmbito familiar, a fama, a honra, os preceitos da religião 

Católica e a arte de bem-morrer. 

A amizade, para além do seu caráter moral, também possuía central 

importância na maneira como a sociedade e o campo do político se organizavam. 

As relações de poder eram pautadas por laços assimétricos de amizade, que 

vinculavam os filhos aos pais, os governados aos governantes e os clientes aos 

patrões. Compreendidas dessa forma, as relações de amizade eram consolidadas 

por compromissos correspondentes às partes. Do benfeitor, esperava-se que seus 

benefícios fossem dispensados com liberalidade, além de que o beneficiário 

pudesse contar com sua proteção e auxílio. Quanto ao beneficiário, a expectativa 

era de que esse fosse sempre grato pelas benesses recebidas, disponibilizando-se 

para a prestação de serviços futuros ao seu patrão e protetor. 

Nesse sentido, os laços de amizade assimétricos e as atitudes e 

compromissos a eles correspondentes pautavam desde as relações entre os autores 
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dos discursos memoriais e seus patrocinadores, até as obrigações fúnebres dos 

governados em relação aos governantes mortos, demonstrando o seu luto como 

forma de gratidão aos benefícios que haviam recebido desses governantes. 

A amizade tinha como modelo as relações no âmbito familiar. Dessa 

forma, os governantes, sobretudo os monarcas, deveriam governar as 

comunidades de maneira semelhante a qual um pai administrava a casa. Nesse 

sentido, as atribuições dos governantes incluíam a administração e conservação 

dos bens materiais e vitais para a manutenção do bem-estar das comunidades. 

Entretanto, a principal atribuição dos governantes era a administração da justiça, 

que era exercida no âmbito público, o que distanciava o papel dos governantes ao 

dos pais de família. 

Assim sendo, havia uma diferenciação entre o papel dos governantes 

enquanto pater familias e como coadministradores da Coroa do reino. No que diz 

respeito aos monarcas, o exercício da equidade, enquanto capacidade de “corrigir” 

o direito positivo perante os casos e situações imprevistas e o poder de coerção e 

comando da sociedade, extrapolavam as atribuições destes enquanto “pais” dos 

estados do reino, colocando a sua autoridade em uma esfera muito superior aos 

demais membros do corpo político. 

Nessa perspectiva, o poder dos governantes não poderia mais ser 

compreendido como um poder superior perante outros poderes particulares, nos 

quais os governantes não poderiam intervir arbitrariamente, mas como um poder 

que vai se voltando, cada vez mais, exclusivamente para a administração da 

monarquia, pautada por regras e técnicas de gestão pública, relacionadas 

exclusivamente à segurança interna e aos problemas produtivos e financeiros das 

comunidades. 

No entanto, como se percebe pelos documentos analisados, o modelo 

político-social aristotélico, baseado na afeição e ajuda mútua entre os homens, 

ainda permaneceu como matriz das relações de poder, assim como a representação 

dos monarcas enquanto pais de família manteve-se presente no imaginário 

político-social. Dessa maneira, as ações pautadas apenas na vontade dos 

governantes, como o exercício da graça e da equidade, não poderiam ir contra a 

lei natural, e o poder de comandar e coagir as populações deveria ser usado apenas 

em caráter extraordinário, nunca em interesse próprio, isto é, as práticas políticas 
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de cunho interventivo mantiveram-se pautadas pelo bem-comum, enquanto 

objetivo fundamental do poder. 

Como foi possível perceber nos discursos memoriais, os autores conferiam 

grande importância à justiça distributiva, compreendida como a devida 

distribuição dos bens comuns do reino, como os ofícios político-administrativos. 

Tal aspecto distributivo da justiça era estabelecido a partir da dignidade e 

relevância social das pessoas a serem recompensadas pelos seus méritos e serviços 

prestados à comunidade. 

Dessa maneira, nota-se uma certa aversão ao recurso da graça no 

provimento dos ofícios da república. Segundo essa concepção, os governantes não 

deveriam eleger os seus servidores apenas por “favor”, desconsiderando os 

diversos compromissos e interesses corporativos que serviam como critério de 

eleição para os oficiais do reino, pois os “favores” diziam respeito apenas aos 

vínculos entre os governantes e aqueles beneficiados por sua mercê, ignorando 

critérios objetivos como experiência, competência, tempo de serviço, assim como 

outros mais subjetivos, como a honra e a fama pública.  

Deste modo, todos os ofícios exercidos dentro do corpo político-social 

possuíam em si determinados direitos e deveres que independiam da pessoa 

particular que o assumia, ou “incorporava”. Colocando de outra maneira, todas as 

posições e funções existentes dentro do escalonamento da sociedade possuíam 

estatutos anteriores àqueles que as ocupavam. Mesmo o ministério régio era 

considerado anterior à pessoa física do rei. Nesse sentido, ainda que o monarca e 

os oficiais régios possuíssem o poder de nomear as pessoas que ocupariam os 

postos de governo, eles deveriam fazê-lo considerando a natureza do cargo, e não 

a sua livre vontade.  

Como se pode notar, a natureza corporativa do modelo de organização 

político-social impunha limitações morais e práticas ao exercício do poder. No 

que diz respeito à legitimidade do ofício régio, havia a ideia da origem indireta e 

popular do poder do monarca, concebido como consequência da aclamação dos 

súditos, enquanto exercício do direito de eleger sua “cabeça política”. Isto é, a 

nobreza e o povo reconhecia o rei, por intermédio de seus representantes, e 

submetiam-se a ele mediante o pactum subjectionis.  

Segundo essa concepção, a origem do poder régio era compreendida como 

efeito da delegação dos direitos políticos dos súditos ao monarca eleito, sendo este 
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apenas seu administrador, enquanto delegado, e não como seu detentor absoluto. 

Sob essa ótica, o rei deveria empregar o seu poder político em função do bem-

comum do reino, sob pena de ser deposto pelos representes da nobreza e do povo, 

pois após a aclamação, os súditos ainda conservavam seus direitos originais, 

anteriores ao estabelecimento do governo político, podendo reavê-los em caso de 

tirania. 

Contudo, a concepção da origem “pactícia” do ofício régio encontrava-se 

circunscrita pela ideia da origem divina da soberania real, segundo a qual, todo o 

poder político legítimo provinha de Deus, que era considerado o primeiro e 

verdadeiro grande Rei, enquanto os monarcas temporais eram vistos como suas 

representações imperfeitas. 

Nesse sentido, havia dois níveis que legitimavam a soberania do monarca, 

o poder político, delegado pelos súditos consensualmente, no momento do pactum 

subjectionis; e um poder de cunho espiritual, transmitido por Deus diretamente ao 

rei. De acordo com tal perspectiva, o poder régio, assim como as atribuições 

políticas referentes aos diversos membros que compunham o corpo social, 

possuíam os mesmos princípios fundamentais: Deus, enquanto criador da ordem 

natural; na qual se espelhava a ordem política, e o pactum subjectionis. 

Considerando-se que todo poder provinha dessas duas fontes, a nobreza, 

enquanto coadministradora do corpo político do reino, era concebida como 

partícipe do mesmo tipo de poder atribuído ao soberano, distribuído entre diversos 

estatutos, organizados hierarquicamente. Compreendia-se que o rei e os nobres 

faziam parte do mesmo organismo, assim, a honra particular de cada membro 

concorria para a honra da totalidade do corpo político-social, que tinha o monarca 

como seu representante. 

Tal organismo político-social, ou universitas, era compreendido como uma 

pluralidade de pessoas reunidas em uma só corporação política. Dessa forma, a 

universitas representava a persona ficta do reino, enquanto uma ficção que se 

distinguia em relação ao território geográfico da monarquia, assim como ao corpo 

físico, ou natural de cada súdito que a compunha. Considerando-se que tal persona 

ficta se definia a partir da capacidade de sucessão de seus membros, esta era 

perpétua e imortal, mantendo-se sempre a mesma, ainda que seus componentes 

físicos morressem. Em outras palavras, as gerações passadas, presentes e futuras 

incorporavam sempre o mesmo organismo político-social.  
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A imortalidade do corpo político-social motivava o desejo dos grandes 

homens de conservar a memória de suas vidas, pois a honra obtida por meio dos 

grandes feitos dos homens notáveis do passado estendia-se aos nobres do presente; 

assim como os efeitos das boas obras realizadas por esses, estender-se-iam às 

gerações futuras. De acordo com tal lógica, a emulação das ações valorosas dos 

antepassados era compreendida como um exercício de zelo pela memória da honra 

e fama que lhes era devida, assim como encorajamento à nobreza coetânea e 

exemplo para seus sucessores. 

Entretanto, a composição de uma memória, por meio dos discursos 

memoriais, não era compreendida como vanglória, pois o sentido, ou telos da vida, 

era a preparação para a bem-aventurança. Os governantes, enquanto cabeças das 

corporações que administravam, possuíam o dever político e religioso de oferecer 

às populações, os meios adequados para que cada um pudesse alcançar a bem-

aventurança. Nesse sentido, a memória da boa vida dos homens notáveis também 

deveria evidenciar sua boa morte, que comprovaria sua prudência na 

administração da organização político-social. 

Ademais, bem-morrer também significava assumir total responsabilidade 

pelas ações praticadas em vida, ordenar tais ações de acordo com a doutrina 

Católica e aceitar a inevitabilidade da morte resignadamente, desenganando-se da 

ilusão de que a vida temporal constituía um bem eterno, e que as escolhas tomadas 

ao longo da vida não teriam efeito para a salvação da alma, podendo esta ser 

alcançada exclusivamente por meio do arrependimento nos momentos que 

antecediam a morte.  

Nesse sentido, a prática de boas obras a serviço do bem-comum do reino, 

a fama pública que resultava delas, assim como seu registro memorial não 

possuíam valor em si, mas apenas enquanto meios de se alcançar a bem-

aventurança e estabelecer exemplos a partir dos quais o restante da sociedade 

pudesse também alcançá-la.  

Para auxiliar no exercício de bem-viver para bem-morrer, os homens 

notáveis deviam observar não apenas os exemplos de seus antepassados, 

procurando emular seus feitos heroicos, mas também ocupar-se da meditação 

acerca da morte, no intuito de alcançar a disposição moral e religiosa necessária 

para a correção da vontade e o acerto das escolhas feitas em vida. 
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Assim, os discursos memoriais cumpriam uma dupla função, por um lado, 

incentivavam os nobres e o monarca a alcançarem a fama pública por meio das 

ações valorosas e virtudes exemplares de seus antecessores e, por outro lado, 

proporcionavam a meditação acerca da morte, como recurso para assumirem uma 

postura de abnegação quanto às glórias mundanas e resignação perante a morte. 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que encorajavam os homens notáveis a agir 

de acordo com as disposições de seus cargos, ensinavam a compreender sua 

distinção social como um meio designado por Deus para que eles alcançassem a 

salvação se suas almas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



331 
 

 

 

Referências 

Fontes manuscritas 

 

CARVALHO, Luiz Teixeira de. Epítome da vida do Sereníssimo Rei de Portugal 

D. Afonso VI, Coimbra: Manuscritos Reservados, 1668. Biblioteca Nacional de 

Portugal. 

 

CRAESBEECK, Francisco Xavier da Serra. Espelho da nobreza do Reyno de 

Portugal. Manuscritos Reservados, [17--], p. 1. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

CRUZ, José da. Sermão das exequias do Serenissimo Infante Dom Duarte, que 

pregou o P.e Fr. Jozeph da Cruz Religiozo de S.to Augustinho em a Igreja maior 

de São Sebastião da cidade de Ponta Delgada ilha de São Miguel anno 1649, 

Manuscritos Reservados, Biblioteca Nacional de Portugal. 
 

PRETO, Antônio Gil. Sentimentos Pella morte do Principe Dom Theodosio 

Demostrados Pella Nobre Cidade de Goa nas Solemnissimas Exequias q lhe Fez 

em sua Sé Primacial aos 22 de Dezembro de 1654. Goa, 1654, Torre do Tombo. 

 

SIERRA, Juan Lopes. Vida o Panegírico fúnebre al senor Affonso de Furtado 

Castro do Rio Mendonca. In: SCWARTZ, Stuart B., e PÉCORA, Alcir (orgs.). As 

Excelências do Governador. O Panegírico Fúnebre a D. Afonso Furtado, de Juan 

Lopes Sierra (Bahia, 1676). São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

 

VIEIRA, Luis. Oração fúnebre proferida pelo Cônego Luis Vieira da Silva, nas 

exéquias solenes do Reverendíssimo padre doutor Lourenço José Queiros 

Coimbra e Vasconcellos, Fidalgo da Casa Real e Vigário confirmado na Paroquial 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, proferido em 12/10/1784, In: 

ÁVILA, Affonso. Da Linguagem Barroca ao Discurso Reto: Dois Sermões na Vila 

Real de Sabará. Barroco, Ouro Preto. 

 

ZURARA, Gomes Eanes de. Chronica dos feitos do Conde Dom Pedro de 

Meneses primeiro Capitão que foi na cidade de Cepta, Lisboa, [1651-1700?], 

Manuscritos Reservados, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

Fontes impressas 

 

AIMINO, Giuseppe El mausoleo machina erigida em las solemnes exéquias del 

Señor Don Luis de Guzman Ponce de Leon, Gouernador, e capitan general del 

Estato de Milan. En regia capilla, y colegial iglesia de Santa Maria de la Escala, 

por la piedad de Doña Mencia de Guzman Pimentel su consorte; traducido al 

idioma español del italiano, por el. Dotor Ioseph de Villarroel, Milan: por el 

Gariboldo, 1668, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 



332 
 

 

 

ALBORNOZ, Diego Felipe de. Cartilla politica, y christiana. D. Diego de 

Albornoz, Lisboa: en la emprenta de Antonio Craesbeeck de Melo, 1667. 

 

ALVARADO, Antonio de, O.S.B. 1561-1617, Arte de bien morir, y guia del 

camino de la muerte  compuesta por el M. F. Antonio de Alvarado, Lisboa: por 

Pedro Crasbeeck: a costa de Thome do Valle mercader de libros, 1616. 

 

ALMEIDA, Cristóvão de. Oraçam fúnebre nas exequias annuaes do Serenissimo 

Rey de Portugal Dom Manoel. Disse-a na Santa Casa da Misericordia desta cidade 

de Lisboa em 13 de Dezembro de 1655 o P. M. Fr. Christovam de Almeyda, 

Lisboa, na officina de Antonio Craesbeeck de Mello, 1665, Biblioteca Nacional 

de Portugal, sem número de páginas. 

 

______. Oraçam funebre nas exequias que mandou fazer na Santa Casa da 

Misericordia desta cidade de Lisboa, D. Affonso VI aos soldados portuguezes, que 

morrèrão gloriosamente em defensaõ da Patria, no sitio de Villa-Viçosa, e na 

batalha de Montes Claros, este anno de 1665 / Dissea o P. M. Frey Christovam de 

Almeida, Coimbra: na Officina de Antonio Craesbeeck d'Mello Impressor se Sua 

Alteza, 1673, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

ALMEIDA, Cristóvão de. Sermam nas exéquias do Conde de Soure, prégado no 

Collegio de S. Agostinho desta cidade de Lisboa no anno de 1664. pelo Padre 

Mestre Fr. Christovam de Almeyda, Lisboa: na officina de Antonio Craesbeeck 

de Mello, 1665, Biblioteca Nacional de Portugal 

 

AMORIM, Gaspar de. Sermam funeral em as exequias do Senhor Dom Fr. Aleixo 

de Meneses Arcebispo de Goa. as quais mandou celebrar em Cochim. Dom Diogo 

Coutinho em o anno de 1618, feito e pregado pello Padre Fr. Gaspar de Amorim, 

Lisboa: em casa de Pedro Craesbeeck, 1620, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

ANDRADE, Lucas de. Breve relaçam do sumptuoso enterro que se fes em 17. de 

Mayo de 1653. ao Serenissimo Principe o S. D. Theodosio por Lucas de Andrade, 

Lisboa:  por Antonio Alvarez, 1653, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

ARANHA, Tomás. Sermão funebre nas exequias do Serenissimo Principe de 

Portugal Dom Theodosio que lhe celebrarão os religiosos de S. Domingos de 

Lisboa, Bemfica, & Almada, no Real Convento de Belem. Por ordem do Muito R. 

P. M. F. Dinis de Lamcastro que disse a missa. Em 27. de Junho de 1653... / 

pregado por F. Thomas Aranha, Lisboa: na Officina Craesbeeckiana, 1653, 

Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

ARCANJOS, António dos. Sermão nas honras que fes a cidade de Tavira em o 

Reyno do Algarve na morte do Serenissimo Senhor Dom Joam o IV. Rey de 

Portugal. Prêgado pello P. M. Fr. Antonio dos Archanjos na Igreja de S. Maria da 

mesma cidade, em 24. de Novembro de 1656, Lisboa:  na officina de Antonio 

Craesbeeck, 1657, Biblioteca Nacional de Portugal. 



333 
 

 

 

 

BAENA PARADA, Juan de. Epitome da vida, e feitos d'el Rei D. Sebastião de 

Portugal, Madrid: en la Emprenta de Francisco Barries, 1691, Biblioteca Nacional 

de Portugal 

 

BRAGA, Bernardo. Sentimentos publicos de Pernambuco na morte do Infante D. 

Duarte: assistindo o Mestre de Campo General de todo o Estado do Brasil 

Francisco Barreto, Governador das armas desta Capitania, com a camera & mais 

Nobreza na Igreja de N.S. de Nazareth Quarta feira, seis de Abril de 1650: 

offerecidos a Magestade de El Rey Dom Joam Quarto de Portugal pello Padre 

Frey Bernardo de Braga lente de Theologia Dom Abbade de S. Bento de 

Pernambuco. Que orou nestes sentimentos, Lisboa: por Domingos Lopes Rosa, 

1651, Biblioteca Nacional de Lisboa. 

 

CABRERA DE CORDOVA, Luis. De historia para entenderla y escrivirla, 

Madrid: por Luis Sanchez, 1611, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

CORREIA, João de Medeiros. Panegirico a Andre de Alboquerque Ribafria. Com 

os elogios que a sua morte se fizeram. Escreveo o D. Joam de Medeyros Correa, 

Lisboa:  na officina de Domingos Carneiro 1661, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

DÍAZ de YLARRAZA, Gregorio. Relacion diaria de la enfermedad, y mverte del 

gran rey Don Felipe IIII, nvestro señor y de los oficios, y exequias, que la 

serenissima, y muy catolica Reyna N. Señora Doña Mariana de Avstria con 

Reverendo Culto, y Piadoso Zelo ha mandado celebrar, en su Deposicion, 

Novenario, y Honras en su Real Palacio , y Conuento Real de la Encarnacion, 

Madrid:   por Iuan Noguès, 1665, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

ERICEIRA, 2º Conde da. Vida, e acçoens d'El Rey Dom João I. Offerecido à 

memoria posthuma do Serenissimo Principe Dom Theodosio escritta por Dom 

Fernando de Menezes Conde da Ericeyra, Lisboa:  na Officina de Joaõ Galraõ, 

1677, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

ESPÍRITO SANTO, José do. Oração funebre nas exequias do Senhor Dom João 

filho dos Excellentissimos Duques D. Jorge, & Anna Maria, Lisboa: na Officina 

de Henrique Valente de Oliueira Impressor delRey, 1659, Biblioteca Nacional de 

Portugal. 

 

FEIO, António. Trattados das Festas das Vidas, dos Santos. Lisboa: Oficina de 

Jorge Rodrigues, 1615. v. 2, p. 154-162. 

 

______. Sermão das exequias que a Sancta See e cidade de Coimbra de comum 

cõcordia fizeraõ na morte do Catholico Rey D. Phelippe nosso senhor, terceiro 

de nome, & segundo Rey de Portugal, Lisboa: por Pedro Craesbeeck Impressor 

del Rey, 1621, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 



334 
 

 

 

GOUVEIA, António de. Sermam que o Padre Fr. Antonio de Gouvea prégou nas 

exequias de Andre Furtado de Mendonça no Convento de N. Senhora da Graça 

de Lisboa no anno de 1610, Lisboa: Vicente Alvares, 1611, Biblioteca Nacional 

de Lisboa 

 

HERRERA, Cristóbal. Elogio a las esclarecidas virtudes de la C. R. M. del Rey 

N. S. Don Filipe II que esta en el cielo. Carta oratoria al Rey de las Españas y 

Nueuo Mundo Filipe III, por el D. Christoval Perez de Herrera, Valladolid: por 

Luis Sanchez, 1604, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

HOMEM, Pedro Barbosa. Discursos de la juridica, y verdadeira razon de estado: 

formados sobre la vida, y acciones del Rey Don Juan el II contra Machiavelo, y 

Bodino, y los demas politicos de nuestros tiempos, sus sequazes: primeira parte: 

dirigida a Rey Felipe III de Españas, Coimbra:  en la imprenta de Nicolao 

Carvallo, impressor del Rey, 1627, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

LEITÃO, Álvaro. Sermão nas exequias do Serenissimo Principe Dom Theodosio 

nosso Senhor, que Deos tem: feitas pello muito Reverendo Cabido da Sancta See 

de Lisboa: no Real Convento de Belem, aos 26. de Junho de 1653 prègouo [sic] o 

Padre Presentado Frey Alvaro Leitão Religioso da Ordem dos Prègadores, Lisboa: 

na Officina de Paulo Craesbeeck, 1654, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

MACEDO, António de Sousa de. Armonia política dos documentos divinos com 

as conveniências d'Estado: exemplar de principes no governo dos gloriosíssimos 

reys de Portugal ao sereníssimo principe Dom Theodosio por Antonio de Sousa 

de Macedo, Haga do Conde: na officina de Samuel Broun impressor ingrez, 1651, 

Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

MANRIQUE, Angel. Exequias. Tumulo y pompa funeral, que la Universidad de 

Salamanca hizo en las honras del rey Felipe III. En cinco de Junio de mil y 

seyscientos y veynte y uno, Salamanca: en casa de Antonio Vasquez 1621. 

 

MENESES, Sebastião César de. Summa politica. Offerecida ao Principe D. 

Theodosio nosso Senhor. Pelo Bispo Conde eleito Sebastião Cesar de Meneses. 

Impresso por ordem do Doutor João Pissarro Capellão de S. Magestade, Lisboa: 

Antonio Alvarez Impressor DelRey N.S, 1649, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

MOLINA, Bartolomé de. Breve tratado de las virtudes de don Iuan Garcia 

Alvarez de Toledo, Monroy, y Ayala, quinto Conde de Oropesa y Deleytosa, 

Madrid:  por la viuda de Cosme Delgado, 1621, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

NIEREMBERG, Juan Eusebio. Differença entre o temporal, e eterno: Crisol 

purificatorio de desenganos com a memoria da Eternidade, & consideração dos 

Novissimos do homem, &principaesMysterios Divinos. Pelo Padre. Tradusido 

[sic] de castelhano em portuguez, Lisboa:  na Officina de Joam Galram, 1692, 

Biblioteca Nacional de Portugal. 



335 
 

 

 

 

NORONHA, Manuel de. Exequias do Serenissimo Principe Dom Theodosio 

Primeiro de Portugal: na villa de Torres Vedras, & Igreja de Sancta Maria do 

Castello. Aos 10. de Junho de 1653. / pregou Dom Manoel de Noronha, Lisboa: 

Antonio Aluarez Impressor delRey N.S, 1653. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

OLIVEIRA, António Gomes de. Sonetos heroicos concernentes à Magestade. E 

estado politico, e militar do sempre augusto Rey Dom Joam IV. N. S. E o principio 

do Poema Heroico. Dom Joam Primeyro De boa Memoria, Lisboa:  por Antonio 

Alvarez, 1641. Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

PABLO del VAL. Relacion de las exequias que, en la morte del rey Don Felippe 

IV hizo la Universidad de Oviedo, Madrid: por Pablo del Val, 1666, Biblioteca 

Nacional de Portugal. 

 

PARADA, António Carvalho de. Discurso politico fundado en la doctrina de 

Christo Nuestro Señor, y de la Sagrada Escritura: si conviene al govierno 

espiritual de las almas, o al temporal de la republica aprovarse el modo de 

predicar de reprehender a los principes, y ministros. Al... Don Alfonso Furtado 

de Mendoça, Arçobispo de Lisboa, y Governador de Portugal por el Doctor 

Antonio Carvallo de Parada Arcipreste en la sancta Sè de Lisboa, Lisboa, por 

Pedro Craesbeeck del Rey, 1627, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

PARAVICINO y ARTEAGA. Panegyrico funeral a la gloriosa memoria del 

Señor Rey D. Filipe Tercero, el Piadoso, Madrid: por D. Teresa Iunti, 1625, 

Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

PEIXOTO, João Correia, Oraçam funebre nas exequias reais da Magestade Del 

Rey Dom João o Quarto nosso senhor celebradas com muita grãdesa na insigne 

Collegiada de Ourem, Coimbra: por Thome Carvalho Impressor da Uniuersidade 

1657, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

PIMENTEL, Timóteo de Seabra. Panegyrico funeral, em a morte do Serenissimo 

Senhor Dom Duarte Infante de Portugal. Pregado em as honras que se lhe 

celebrarão em o seu Real Convento do Carmo de Lisboa. Dirigido ao Dom João o 

IV. Pelo M. Fr. Timotheo de Ciabra Pimentel, Lisboa: na Officina Craesbeeckiana 

1650, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

PINTO, Luís Machado Pereira. Sermão offerecido a Magestade do Senhor Rey 

Dom Joam o IV que nas exequias do Senhor Princepe Dom Theodosio pregou na 

Santa See de Miranda o Doutor Luis Machado Pereira Pinto, Lisboa: na Officina 

Craesbeeckiana, 1656, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

RESENDE, Garcia de. Choronica que trata da vida e grandissimas virtudes, e 

bondades, magnanimo esforço, e excellentes costumes, & manhas, & claros feytos 

do christianissimo Dom João o segundo deste nome & dos Reys de Portugal o 



336 
 

 

 

decimo tercio de gloriosa memoria. Com outras obras que adiante se seguem. 

Feyta per Garcia de Rèsende, Lisboa: em casa de Simão Lopez, 1607, Biblioteca 

Nacional de Lisboa. 

 

SANTO AGOSTINHO, Fernando de. Oraçam funebre nas exequias annuaes do 

Serenissimo Rey de Portugal Dom Manoel de gloriosa memoria. Disse a na Santa 

Casa da Misericordia desta Cidade de Lisboa, em treze de Dezembro de 1685. 

Fernando de S. Augustinho, da Ordem de S. Jeronymo, Offerecida ao Senhor 

Nuno de Mendonça, Conde de Val de Reys, Lisboa: na Officina de Joaõ Galraõ, 

1686, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

SÃO PAULO, Jerónimo de. Exequias feitas a memoria do Serenissimo Principe, 

e Senhor Dom Theodosio Primeiro deste nome, Coimbra: na officina de Manoel 

Dias, impressor da Universidade, 1654, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

SÃO TOMÁS, Miguel de. Sermam que prégou o Padre Mestre Fr. Miguel de S. 

Thomas nas exequias do serenissimo Rey de Portugal D. Affonso VI celebradas 

na Sé de Portalegre em 9 de Outubro de 1683, Lisboa: na Off. de Miguel 

Rodrigues, 1735, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

SEQUEIRA, Bento de. Oraçam funeral, que o P. Mestre Bento de Siqueira Reytor 

do Collegio da Companhia de Jesu, e do das Artes da Universidade de Coimbra, 

teve na Igreja do mesmo Collegio, em as honras do Serenissimo Iffante Dom 

Duarte Irman da Sacra, & Real Magestade delRey nosso Senhor Dom Joam o 

Quarto de Portugal. Aos 15. de Dezembro de 1649, Coimbra: na Officina 

Craesbeechiana, 1650, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

SILVA, Luís da. Oraçam funebre, que disse D. Frey Luis da Sylva no Convento 

de N. Senhora de Penha de França, nas exequias do Marquez de Tavora, Lisboa: 

Antonio Rodriguez d'Abreu, 1674, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

SOUSA, António da Silva e. Instrucçam politica de legados ao Sereníssimo 

Principe Dom Afonso Nosso Senhor, por António da Silva e Sousa, Amburgo: 

[s.n], 1656, Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

Livros, artigos, teses e dissertações 

 

ALBUQUERQUE, Martim de. Para uma teoria política do Barroco em Portugal: 

A summa política de Sebastião César de Meneses (1649-1650). Revista de 

História, Porto, n. 4, p.63-102, 1981. 

 

ALEXANDRE JUNIOR, Manuel. Introdução. In: Aristóteles. Retórica. v. 7, t. 1, 

2. ed. rev. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005. 

 



337 
 

 

 

ALVES, Herinaldo Oliveira. Apropriações da escolástica jesuítica em fins dos 

setecentos: um sermão de cônego Vieira da Silva Buarque, In: Virgínia (Org.). 

História da historiografia religiosa. 1. ed. Ouro Preto: Edufop/PPGHIS, 2012. 

 

ANDRADE, Francisco Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: empresas, 

descobrimentos e entradas nos sertões do ouro da América portuguesa. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora/Editora PUC Minas, 2008. 

 

ANJOS, Carlos M. Versiani dos. O movimento Arcádico no Brasil 

Setecentista: Significado Político e Cultural da Arcádia Ultramarina. 2015. 236 f. 

Tese (Doutorado) - Curso de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2015. 

 

AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. 2012. Disponível em: 

<http://hjg.com.ar/sumat/>. Acesso em: 26 nov. 2016. 

 

ARAÚJO, Ana Cristina. A morte em Lisboa: Atitudes e representações: 1700-

1830. Lisboa: Editorial Notícias, 1997. 

 

ARISTÓTELES, Sobre a Alma, tradução de Ana Maria Lóio, Imprensa Nacional-

Casa da Moeda, Lisboa, 2010. 

 

ÁVILA, Affonso. Da Linguagem Barroca ao Discurso Reto: Dois Sermões na Vila 

Real de Sabará. Barroco, Ouro Preto, v. 5, p.1-149, 1973. 

 

BARBOZA FILHO, R. Tradição e Artifício: Iberismo e Barroco na Formação 

Americana, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000. 

 

BLUTEAU, D. Rafael. Diccionario da Lingua Portuguesa composto pelo padre 

D. Rafael Bluteau: reformado, e accrescentado por Antonio de Moraes Silva 

natural do Rio de Janeiro. Lisboa, Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789. 

 

BURKE, Peter. A Fabricação do Rei – A construção da imagem pública de Luís 

XIV. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Ed.: 1994. 

 

CALVO, María Jesús Zamora. Muerte, alma y desengaño: Las obras latinas del 

padre Nieremberg. Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey, 

Monterrey, n. 21, p.105-121, 2006. Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38402105>. Acesso em: 23 abr. 2017. 

 

CAMPOS, Adalgisa Arantes; FRANCO, Renato Júnio. Aspectos da visão 

hierárquica no barroco luso-brasileiro: disputas por precedência em confrarias 

mineiras. Tempo, Niterói, v. 9, n. 17, p. 193-215, 2004. 



338 
 

 

 

 

______. Almas Santas na arte colonial mineira e o purgatório de Dante. In: 

CONGRESSO INTERNACIONAL DO BARROCO ÍBERO-AMERICANO, 4., 

2007, Ouro Preto. Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Íbero-

americano. Belo Horizonte: C/ Arte, 2007. p. 42 – 62. 

 

______. O triunfo eucarístico: hierarquias e universalidade. Barroco: Arquiteturas 

e Artes Plásticas, Belo Horizonte, v.2, p. 461-467, 1992. 

 

CARDIM, Pedro. Administração e governo: uma reflexão sobre o vocabulário do 

Antigo Regime. In: BICALHO, Maria F.; FERLINI, Vera Lúcia A. Modos de 

governar: ideias e práticas políticas no império português, séculos XVI a XIX. 

São Paulo: Alameda, 2007. 

 

______. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia 

Sacra, Lisboa, n. 11, p.21-57, 1999. 

 

______. Centralização política e Estado na recente historiografia sobre o Portugal 

do Antigo Regime. Nação e Defesa, n.87, p.129-158, 1998. 

 

CARDOSO, Jerónimo. Obra literária: Poesia latina. Tomo II. Coimbra: Imprensa 

da Universidade de Coimbra, 2002. 

 

CARVALHO, A G. O Retrato do Conde-Duque de Olivares. In: ENCONTRO 

DE HISTÓRIA DA ARTE, 4., 2008, Campinas. Atas. Campinas: Ifch / Unicamp, 

2008. p. 1 - 7. Disponível em: <http://www.unicamp.br/chaa/eha/atas/2008/DE 

CARVALHO, Adriana Goncalves - IVEHA.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2016, p. 

296-297. 

 

CARVALHO, João Cerineu L. de. O estado português avisino e a regulação da 

violência em princípios do século XV. 2008. 147 f. Dissertação (Mestrado) - Curso 

de História, Departamento de História, Universidade Federal Fluminense, Rio de 

Janeiro, 2008. 

 

CASTILLA SOTO, J. y RODRÍGUEZ GARCÍA, J. Historia Moderna de España 

(1469-1665), Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011. 

 

CASTRO, R. C. G. Negatividade e Participação: A influência do Pseudo Dionísio 

Areopagita em Tomás de Aquino – Teologia, Filosofia e Educação. 2009. 192 f. 

Tese (Doutorado) - Curso de Educação, Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 



339 
 

 

 

 

CERDAN, Francis, Elementos para la biografía de Fray Hortensio Félix 

Paravicino y Arteaga, Criticón, n.4, p. 37-74, Tolouse 1978. 

 

______. La oración fúnebre del Siglo de Oro: Entre sermón evangélico y 

panegírico poético sobre fondo de teatro. Criticón, Tolouse, n. 30, p.78-102, 1985. 

 

CERQUEIRA, M. C. A moral aristotélica e uma teoria da vontade: aproximações 

e distensões. 2012. 121 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Filosofia, Faculdade 

Jesuíta de Filosofia e Teologia, Belo Horizonte, 2012. 

 

CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados, São 

Paulo, v.5, n.11, p. 173-191. 

 

CICERO, Marcus Tullius. Diálogo Sobre a Amizade. 2001. Disponível em: 

<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWF

pbnxoZWxlbmlzbW98Z3g6NjExMjM4YzI0MTg2ZjFmMA>. Acesso em: 11 

nov. 2016. 

 

COSENTINO, Francisco Carlos. Governadores Gerais do Estado do Brasil 

Séculos (XVI XVII): Ofício, regimentos, governação e trajetórias. São Paulo: 

Annablume; Belo Horizonte: Fapemig. 2009. 

 

CRESSONI, Fábio Eduardo. Hierarquia e ordem: organização do corpo social 

português quinhentista em dois espaços distintos. Esboços: Revista do Programa 

de Pós-Graduação em História da UFSC, Florianópolis, v. 19, n. 28, p.254-271, 

2013. 

 

CUNHA, Mafalda Soares da. A Casa de Bragança 1560-1640: práticas senhoriais 

e redes clientelares, Lisboa, Editorial Estampa, 2000. 

 

DANTAS, Vinícius Orlando de Carvalho. O conde de Castelo Melhor: valimento 

e razões de Estado no Portugal seiscentista (1640-1667). 2009. 293 f. Dissertação 

(Mestrado) - Curso de História, Departamento de História, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2009. 

 

DILLMANN, Mauro. Devoção para acudir na vida e amparar na morte: São 

Miguel Arcanjo e as Almas do Purgatório. Fenix: revista de historia e estudos 

culturais, v. 12, p. 1-16, 2015. 

 



340 
 

 

 

DUARTE, António Paulo David Silva. Para uma tipologia da guerra no século 

XVII: A Batalha das Linhas de Elvas. 2005. Disponível em: 

<https://www.revistamilitar.pt/artigo/70>. Acesso em: 26 nov. 2016, p. 3. 

 

DÁVILA, Maria. MENESES, D. Pedro de. 2017¬. Disponível em: 

<www.fcsh.unl.pt/cham/eve/content.php?printconceito=698>. Acesso em: 9 jan. 

2017. 

 

FARIA, João André de Araújo. A Restauração Prodigiosa de Portugal. 1640-

1668. 2010. 116 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, Programa de Pós-

graduação em História, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2010. 

 

FELIPE, Cleber Vinicius do Amaral. Mitologia e emulação poética em 

prosopopeia: harmonização entre elementos potencialmente conflitantes. História 

& Perspectivas, Uberlândia, n. 41, p.353-382, 2009. 

 

FERNANDES, Maria de Lurdes Correia. Da doutrina à vivência: amor, amizade 

e casamento no leal conselheiro do Rei D. Duarte. Revista da Faculdade de 

Letras: Línguas e Literaturas, Porto, v. 1, p.133-194, 1984. 

 

FERNANDEZ, D. L. O ser em São Tomás de Aquino. Linguagem Acadêmica, 

Batatais, v. 02, p. 51-64, 2012. 

 

FEROS, Antonio. Clientelismo y poder monárquico en la España de los siglos 

XVI Y XVII. Relaciones, Zamora, v. 19, n. 73, p.16-49, 1998. 

 

FERREIRA, Breno Ferraz Leal. Contra todos os inimigos. Luís António Verney: 

historiografia e método crítico (1736-1750). 2009. 173 f. Dissertação (Mestrado) 

– Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2009. 

 

FERREIRA LOBO, Roque. Historia da feliz acclamação do Senhor Rei D. João 

o Quarto, com huma série chronológica dos senhores reis de Portugal, Lisboa: na 

Offic. de Simão Thaddeo Ferreira, 1803. 

 

FERREIRA, José Miguel. A feliçe acclamação del Rey Dom João o IV: 

Cerimónias e cultura política na Goa seiscentista. Revista de História da Sociedade 

e da Cultura, Coimbra, v. 13, p.231-248, 2013. 

 

FERREIRA, Valéria Maria Pena. Retórica das lágrimas: sermões e orações 

fúnebres na Bahia do século XVII. 2007. 260 f. Tese (Doutorado) - Curso de 



341 
 

 

 

Letras, Estudos Literários da Faculdade de Letras da Universidade Federal de 

Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007. 

 

FIANCO, Francisco. Epistemologia Barroca de Triste Figura. Idéias - Revista do 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, Campinas v. 7. 

 

FIGUEIREDO, António Pereira de. Elogios dos Reis de Portugal em latim, e em 

portuguez illustrados de notas historicas e críticas, por António Pereira de 

Figueiredo, Lisboa: Off. de Simão Thaddeo Ferreira, 1785. 

 

FLECK, Eliane Cristina Deckmann; DILLMANN, Mauro. “Se viveres como 

louco, sabes que hás de morrer sem juízo”: as orientações para o bem morrer na 

literatura cristã portuguesa do século XVIII. Revista Brasileira de História, São 

Paulo, v. 35, n. 70, p.1-25, 2015. 

 

FRAGOSO, J., GOUVÊA, M. F., BICALHO, M. F. B. Uma leitura do Brasil 

colonial. Bases da materialidade e da governabilidade no Império, Revista 

Penélope, n. 23, p. 67-88, 2000. 

 

FRANÇA, Susani Silveira Lemos. A representação do passado e a moral no século 

XV em Portugal. Tempo, Niterói, v. 14, n. 28, p.145-164, 2010. 

 

FRIGO, Daniela. Disciplina Rei Familiariae: A Economia como Modelo 

Administrativo de Ancien Régime, Penélope, n. 6, p. 47-62. 

 

FURTADO, João Pinto. Uma república entre dois mundos: Inconfidência 

Mineira, historiografia e temporalidade. Revista Brasileira de História, São 

Paulo, v. 21, n. 42, p.343-363, 2001. 

 

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: traços fundamentais de uma 

hermenêutica filosófica. Tradução Flávio Paulo Meurer. 2.ed. Petrópolis: Editora 

Vozes, 1998. 

 

GEA, Beatriz Carceles de. La “Justicia Distributiva›” en el siglo XVII: 

Aproximación político-constitucional. Chronica Nova, Granada, n. 14, p.93-122, 

1984-1985. 

 

GONZÁLEZ de la FUENTE, Dolores. Felípica, capital de la monarquía 

(propuestas de Pérez de Herrera para Madrid). Espacio, Tiempo y Forma, Madrid, 

n. 15, p.27-47. 

 



342 
 

 

 

GUERÍN, Patricio. Fray Ángel Manrique, Obispo de Badajoz y su famoso 

Memorial. Miscelánea Comillas, Madrid, n. 40, p.299-355. 

 

GUIMARÃES, Marcella L. Estudo das representações de monarca nas crônicas 

de Fernão Lopes (séculos XIV e XV): O espelho do rei: “- Decifra-me e te devoro”. 

2004. 275 f. Tese (Doutorado) - Curso de História, Setor de Ciências Humanas, 

Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004. 

 

HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. Destiempos, 

México, v. 14, n. 3, p.169-215, 2008. 

 

______. Para ler as cartas do Pe. Antônio Vieira (1626-1697). Teresa: Revista de 

Literatura Brasileira, São Paulo, v. 8/9, p.264-299, 2008. 

 

HESPANHA, António Manuel, Da “Iustitia” à “Disciplina”: textos, poder e 

política penal no Antigo Regime. In: HESPANHA, António Manuel (Org.). 

Justiça e Litigiosidade: História e Prospectiva. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1993. 

 

______, XAVIER, Ângela Barreto. A Representação da Sociedade e do Poder. In: 

MATTOSO, José (org.). História de Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, 1999. 

 

______. A constituição do Império português. Revisão de alguns enviesamentos 

correntes. In: FRAGOSO, João Luis Ribeiro, GOUVÊA, Maria de Fátima, 

BICALHO, Maria Fernanda (org.). O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica 

imperial portuguesa, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2007. 

 

______. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Tempo, Niterói, 

v.11, n.21, p.121-143, p. 121-143, 2006. 

 

______. As Vésperas do Leviathan: Instituições e Poder Político em Portugal: Séc. 

XVII. Coimbra: Almedina, 1994. 

 

______. As finanças portuguesas nos séculos XVII e XVIII. Cadernos do 

Programa de Pós-Graduação em Direito/UFRGS, v. 8, n.2, 2013. 

______. Carne de uma só carne: para uma compreensão dos fundamentos 

histórico-antropológicos da família na época moderna. Análise Social, Lisboa, v. 

27, n. 123-124, p.951-973, 1993. 

 



343 
 

 

 

______. Cultura jurídica européia; síntese de um milênio. Florianópolis: Boiteux, 

2005, p. 73-74. 

 

______. História das Instituições. Épocas Medieval e Moderna, Coimbra: 

Almedina, 1982. 

 

______; XAVIER, Ângela Barreto. As redes clientelares. In: MATTOSO, José 

(org.). História de Portugal: o Antigo Regime. Lisboa: Estampa, 1992. 

 

______. As estruturas políticas em Portugal na época moderna. In: 

TENGARRINHA, José (Org.). História de Portugal. 2. ed, 2001. 

 

______. Da Iustitia à disciplina: textos, poder e política penal no Antigo Regime. 

In: HESPANHA. (ed.). Justiça e litigiosidade: história e prospectiva. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. 

 

______. A fazenda In: MATTOSO, José (org.). História de Portugal: o Antigo 

Regime. Lisboa: Estampa, 1992. 

 

______. A fazenda. In: MATTOSO, José (org.). História de Portugal: o Antigo 

Regime. Lisboa: Estampa, 1992. 

 

HONNEFELDER, L. A lei natural de Tomás de Aquino como princípio da razão 

prática e a segunda escolástica. Teocomunicação, Porto Alegre, v. 40, n. 3, p. 324-

337, 2010. 

 

JAVIER FERNÁNDEZ, Sebastián. Conceptos y metáforas en la política moderna. 

Algunas propuestas para una nueva historia político-intelectual, In: Jordi Canal y 

Javier Moreno Luzón, Historia Cultural de la Política Contemporánea, Madrid, 

2010: CEPC. 

 

KOSELLECK, R. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos 

históricos. Tradução de Wilma Patrícia Maas e Carlos Almeida Pereira; revisão 

técnica de César Benjamin. Rio de Janeiro: Contraponto; ed. PUC-Rio, 2006. 

 

______. Uma História dos Conceitos: problemas teóricos e práticos. Estudos 

Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n.10, p. 134-146, 1992. 

 

 

 



344 
 

 

 

KOTLER, Carmia. O reino de Judá na época de Ezequias a luz das descobertas 

epigráficas. 2008. 126 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Letras, Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas - Departamento de Letras Orientais, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 10. 

 

KUSHNIR, Karina & CARNEIRO, Leandro Piquet. As Dimensões Subjetivas da 

Política: cultura política e antropologia política. Estudos Históricos, Rio de 

Janeiro, v. 13, n. 24, p. 227-250, 1999. 

 

LADURIE, Le Roy, O Estado Monárquico: França 1460-1610, São Paulo, 

Companhia das. Letras, 1994. 

 

LEBRUN, François. (1991), As reformas: devoções comunitárias e piedade 

pessoal, In: Philippe Ariès e Roger Chartier (orgs.), História da vida privada, vol. 

3, São Paulo, Companhia das Letras. 

 

LIVERMORE. H.V. A New History of Portugal, 2 ed. Cambridge University 

press, Cambrige, 1976. 

 

LOPES, Ana Mafalda Pereira. Confortando reis e rainhas: as cartas consolatórias 

entre a política e o luto (séculos XV-XVI). 2016. 169 f. Dissertação (Mestrado) - 

Curso de História, Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho, Braga, 

2016. 

 

LUZ, Guilherme Amaral. A morte-vida do corpo místico: espetáculo fúnebre e a 

ordem cósmica da política em Vida ou Panegírico Fúnebre a Afonso Furtado de 

Mendonça (1676). ArtCultura, Uberlândia, v. 11, n. 18, p. 159-175, 2008. 

 

______. Produção da concórdia: a poética do poder na América portuguesa (sécs. 

XVI-XVIII). Varia historia, Belo Horizonte v. 23, n. 38, p. 543-560, 2007. 

 

MACHADO, Diogo Barbosa. Biblioteca lusitana: histórica, crítica e cronológica 

– na qual se compreende a notícia dos autores portugueses e das obras, que 

compuseram desde o tempo da promulgação da Lei da Graça até o tempo presente. 

Lisboa: Oficina de Antônio Isidoro da Fonseca, 1741-1759, 4v. 

 

MANCHADO, Ana Isabel Carrasco. Discurso político y propaganda em la Corte 

de los Reyes Católicos, (1474-1482). 2000. 373 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

História, Departamento de Historia Medieval, Universidad Complutense de 

Madrid, Madrid, 2000. 

 

MARAVALL, J. A. A cultura do Barroco. Análise de uma estrutura histórica. São 

Paulo: Edusp, 1997. 



345 
 

 

 

 

______. Teoría del estado em España en el siglo XVII. 2. ed, Madrid: Centro de 

estudios constitucionales, 1997. 

 

MARTIN, Jaime Araos San. La ética de Aristóteles y su relación com la ciencia y 

la técnica. Revista Electrónica Diálogos Educativos, Santiago, n. 6, p.13-38, 2003. 

Disponível em: <http://www.umce.cl/~dialogos/n06_2003/araos.swf>. Acesso 

em: 22 fev. 2017. 

 

MARTÍNEZ TORREJÓN, José Miguel. Diálogo de la nobleza y fama. Criticón, 

Tolouse, n. 59, 1993. 

 

MASSIMI, Marina. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: 

Edições Loyola, 2005. 

 

______. Sermões Quaresmais e o conhecimento de si mesmo. Interações, 

Uberlândia, v. 11, n. 21, p.97-120, 2006. 

 

______. Identidade, tempo e profecia na visão de Padre Antônio Vieira. 

Memorandum, Belo Horizonte, v. 1, n.1, p. 1-19, 2001. 

 

MATTOSO, José. O poder e a morte. Anuario de Estudios Medievales: Instituto 

de historia medievale de España, Barcelona, v. 25, p. 396-427, 1995. 

 

MELLO, Ieda Avênia de. Rituais e cerimônias régias da dinastia de Avis: pacto e 

conflito na entronização de D. João II. 2007. 217 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007. 

 

MISSIO, E. A dissimulação como virtude entre os jesuítas da contra-reforma. 

Memorandum, Belo Horizonte, v. 9, p. 121-131, 2005. 

 

MONTEIRO, Nuno Gonçalo (2005). Governadores e capitães-mores do império 

atlântico português no século XVIII. In: BICALHO, Maria F.; FERLINI, Vera 

Lúcia A. Modos de governar: ideias e práticas políticas no império português, 

séculos XVI a XIX. São Paulo: Alameda, 2007. 

 

______. Os concelhos e as comunidades. In: HESPANHA, António Manuel 

(Coord.). História de Portugal. O Antigo Regime (1620-1807). Lisboa: Editorial 

Estampa, 1998. v. 4. 

 



346 
 

 

 

MONTEIRO, Rodrigo Bentes; DANTAS, Vinícius, Maquiavelismos e governos 

na América portuguesa: dois estudos de ideias e práticas políticas. Tempo, v. 20, 

n. 36, p. 1-26, 2014. 

 

MORAES, Douglas Batista. Bem Nascer, Bem Viver, Bem Morrer: administração 

dos sacramentos da Igreja em Pernambuco. 2001. 111 f. Dissertação (Mestrado) - 

Curso de História, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal 

de Pernambuco, Recife, 2001. 

 

MÉRCURI, Danielle Oliveira. Sacralidade das realezas castelhana e portuguesa 

nos relatos cronísticos ibéricos dos séculos XIV e XV. 2011. 173 f. Dissertação 

(Mestrado) - Curso de História, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, 

Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2011. 

 

NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla 

(siglos XIII-XVI). Madrid: Eudema, 1988. 

 

______. Apología y propaganda de la realeza em los cancioneiros castellanos del 

siglo XV: Diseño literario de un modelo político. En La España Medieval, Madrid, 

n. 11, p.185-221, 1988. 

 

OLIVAL, Fernanda, Rigor e interesses: os estatutos de limpeza de sangue em 

Portugal, Cadernos de Estudos Sefarditas, Lisboa, 2004, n.4, p. 151-182. 

 

OLIVEIRA, Vítor Amaral de. Sebástica: bibliografia geral sobre D. Sebastião. 

Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 2002. 

 

PAIVA, José Pedro (coord. Científico), Portugaliae Monumenta 

Misericordiarum: Estabilidade, grandeza e crise: da Restauração ao final do 

reinado de D. João V, v.6, Lisboa: União das Misericórdias Portuguesas, 2007. 

 

PÉCORA, Alcir. A arte de morrer segundo Vieira. In: VIEIRA, Antônio. A arte 

de morrer: os sermões de quarta-feira de cinza de Antônio Vieira. São Paulo: 

Nova Alexandria, 2000. 

 

______. A história como colheita rústica de excelências. In: As excelências do 

governador: o panegírico fúnebre a d. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra 

(Bahia, 1676). São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

 

_____. Teatro do Sacramento, São Paulo: editora da unicamp", 2008. 

 



347 
 

 

 

PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado da argumentação: a Nova 

Retórica. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

 

PÉREZ-BUSTAMANTE, Rogelio. El gobierno de los Estados de Italia bajo los 

Austrias: Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Milán, (1517-1700): La participación de la 

Nobleza Castellana. Cuadernos Dehistoria del Derecho, Madrid, n. 1, p.25-52, 

1994. 

 

PERICÃO, Maria da Graça. Restauração: catálogo da colecção Visconde da 

Trindade. Coimbra: Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 1979. 

 

PIMENTEL, Helen Ulhôa. Portugal na União Ibérica: algumas reflexões sobre 

razões e mitos. Universitas Face, Brasília, v. 3, n. 2, p.1-11, 2006 

 

POCOCK, J.G.A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: EDUSP, 2003. 

 

PORTUGAL. Cortes, Lisboa, 1641. Assento feito em cortes pelos tres estados dos 

Reynos de Portugal da acclamação, restituição & juramento dos mesmos Reynos 

ao Rey Dom Joaõ o Quarto deste nome, Lisboa: por Paulo Craesbeeck, 1641. 

 

RAMALHETE, Ana Maria. Legitimações Dinásticas e Pragmatismo do Discurso 

Providencialistata da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas: Fernão Lopes e 

António Vieira. Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Lisboa, n. 

9, p.209-219, 1996. 

 

RAMÌREZ, Hugo Hernàn. Las relaciones fúnebres sobre la muerte de Carlos V. 

Calíope, Greensboro, v. 15, n. 1, p.85-109, 2009. 

 

REI, João Carlos Martins. Capitão André Furtado de Mendonça. 2006. 

Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.26/15615>. Acesso em: 26 mar. 

2017. 

 

RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E.; POLO RODRÍGUEZ, Juan 

Luis (eds), Universidades hispánicas: colegios y conventos universitarios en la 

Edad Moderna, Valencia, Valladolid, Oñate, Oviedo y Granada. Salamanca: 

Ediciones Universidad de Salamanca, 2008. 

 

ROSANVALLON, Pierre. Por uma história do político. São Paulo: Alameda 

2010. 

 



348 
 

 

 

SANT’ANNA, Sabrina Mara. A Boa Morte e o Bem Morrer: Culto, Doutrina, 

Iconografia e Irmandades Mineiras (1721 A 1822). 2006. 142 f. Dissertação 

(Mestrado) - Curso de História, Departamento de Pós-graduação em História da 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, 2006. 

 

SILVA, A. C. L. F. Reflexões metodológicas sobre a análise do discurso em 

perspectiva histórica: paternidade, maternidade, santidade e gênero. Cronos: 

Revista de História, Pedro Leopoldo, n. 6, p. 194-223, 2002. 

 

SILVA, Innocencio Francisco da. Diccionario bibliográfico portuguez. Lisboa: 

Imprensa Nacional, 1859-1923. 23v, Tomo I. 

 

SILVA, L. D. A teoria das quatro causas na fundamentação do poder civil em 

Marsílio de Pádua. In: VIII SEMANA ACADÊMICA DO PPG EM FILOSOFIA 

DA PUCRS, 8., 2011, Porto Alegre. Anais. Porto Alegre: Edipucrs, 2012. 

 

SILVA, Lucas Duarte. Lei Natural em Tomás de Aquino: Princípio Moral para a 

ação. Kínesis, Marília, v. 6, n. 188, p.187-199, 2014. 

 

SILVA, Manoel Telles da. História da Academia Real da História Portugueza, 

Lisboa: Officina de Joseph Antonio Sylva, 1727. 

 

SILVA, Reginaldo de Abreu Araujo da. Cântico dos Cânticos e o amor 

humano: um estudo a partir da psicologia junguiana. 2007. 201 f. Dissertação 

(Mestrado) - Curso de Ciências da Religião, Puc - Sp, São Paulo, 2007. 

 

SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1996. 

 

SMITH, William. Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London: J. Murray, 

v. 2, 1870. 

 

SOARES, Nair de Nazaré Castro, O Arcebispo de Braga D. Diogo de Sousa 

'Principe Umanizzato' do Renascimento e o seu projecto educativo moderno, 

Humanitas, v. 63, Coimbra, p. 527-561, 2011. 

 

SOUZA, A. A. T.. Los conceptos de simulación y disimulación en la 

representación de la locura en El cuerdo loco de Lope de Vega. Revista 

Entrecaminos, São Paulo, v. 1, p. 29-37, 2015. 

 



349 
 

 

 

SOUZA, António Caetano de. Memorias historicas, e genealogicas dos grandes 

de Portugal: que contém a origem, e antiguidade de suas familias: os estados, e os 

nomes dos que actualmente vivem, suas arvores de costado, as alianças das casas, 

os escudos de armas, que lhes competem, até o anno de 1742, Lisboa: Na Officina 

de Antonio Isidoro da Fonseca, 1742. 

 

SOUZA, J. V. A.  Especialistas em 'bem morrer': causa mortis, rituais e hierarquias 

em um mosteiro do Rio de Janeiro colonial. História, Ciências, Saúde-

Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 20. 

 

SUBTIL, José. Os poderes do centro. História de Portugal. MATTOSO, José 

(dir.). v.4, O Antigo Regime (1620-1807), HESPANHA, António Manuel 

(coord.). Círculo de Leitores, 1998. 

 

SÁ, Michele Eduarda Brasil de. O Jusnaturalismo de Cícero e de Francisco 

Suárez. Virtuajus: Revista Eletrônica da Faculdade Mineira de Direito, Rio de 

Janeiro, v. 1, p.1-13, 2006. Disponível em: 

<http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/2_2006/Docentes/pdf/Michele.pdf>. 

Acesso em: 13 jan. 2017. 

 

TENGARRINHA, José. Política popular e notáveis locais em Portugal: fim do 

Antigo Regime a meados do século XIX. Boletim de História Demográfica, São 

Paulo, n. 41, p.75-98. 

 

TODOROV, Tzvetan. Os gêneros do discurso. São Paulo: Martins Fontes, 1980. 

 

URREJOLA, Bernarda. El panegírico y el problema de los gêneros en la retorica 

sacra del mundo hispanico: Acercamiento metodologico. Revista Chilena de 

Literatura, Santiago, n. 82, p.219-247, 2012. 

 

VIDAL y DÍAZ, Alejandro. Memoria histórica de la Universidad de Salamanca. 

Salamanca: Imprenta de Oliva y Hermano, 1869. 

 

VILLALTA, Luiz Carlos. Reformismo Ilustrado, Censura e Prática de 

Leitura: Usos do Livro na América Portuguesa. 1999. 445 f. Tese (Doutorado) - 

Curso de História, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999, p. 380. 

 

 

 

 

 
 




