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RESUMO 
 

Estudo sobre a produção simbólica dos franciscanos portugueses no contexto da 
centralização política da Dinastia de Avis.  Analisa-se a estrutura da representação social 
Cristão – presente no discurso franciscano – comprovando que esta se associa à noção de 
Súdito. Esta comprovação denota que, no campo simbólico, os franciscanos delineiam um 
equilíbrio entre os poderes temporal e espiritual, possibilitando o uso ideológico da 
representação em questão por parte da dinastia de Avis que, em seus escritos, apresenta 
homologias com o discurso dos frades menores.  Tal constatação encontra correspondência 
na realidade das práticas sociais nas quais se identifica a aproximação dos frades menores 
com a dinastia avisina, bem como as ações régias em consonância com a referida 
representação.  Utilizam-se como fontes principais as obras Horologium Fidei, de mestre 
André do Prado, A História Seráfica da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco, 
escrita pelos freis Manoel da Esperança e Fernando de Soledade, as Crónicas da Ordem 
dos Frades Menores, de frei Marcos de Lisboa.  Para contemplar o discurso avisino, 
analisa-se a Crónica de D. João I, de Fernão Lopes, a Crónica da Tomada de Ceuta, de 
Zurara, e o Livro da Vertuosa Benfeytoria, obra do infante D. Pedro e do frei dominicano 
João Verba.   

 

Palavras-chave: Poder. Cristão. Súdito. Representação social. Ordem franciscana.  
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RÉSUMÉ 
 
 
Étude sur la production symbolique des franciscains Portugais dans le  
contexte de la centralisation politique de la Dynastie de Avis. On analyse  
la structure de la représentation sociale Chrétien – présent dans le  
discours franciscain – confirmant que celle-ci s'associe à la notion de  
Sujet. Cette confirmation dénote que, dans le champs du symbolique, les  
franciscains ébauchent un équilibre entre les pouvoirs temporel et  
spirituel, rendant possible l'usage idéologique de la représentation en  
question par la dynastie de Avis, qui, dans ses écrits, présent homologies  
avec le discours des frères mineurs. Telle constatation trouve  
correspondance dans la realité des pratiques sociales dans lesquelles  
s'identifie l'aproximation des frères mineurs avec la dynastie avisine,  
(ainsi que les actions royales conformément à celle répresentation-là). On  
utilize comme sources principales les oeuvres Horologium Fidei, du maître  
André do Prado, l'História Seráfica da Ordem dos Frades Menores de S.  
Francisco, écrite par les frères Manoel da Esperança et Fernando de  
Soledade, les Crónicas da Ordem dos Frades Menores, du frère Marcos de  
Lisboa. Pour envisager le discours avisin, on analyse la Crónica de D. João  
I, de Fernão Lopes, la Crónica da Tomada de Ceuta, de Zurara, et le Livro da  
Vertuosa Benfeytoria, oeuvre de l'infante D. Pedro et du frère dominicain  
João Verba. 
 
Mots-clés: Pouvoir. Chrétien. Sujet. Représentation sociale. Ordre franciscain. 

 
 
 
 
 

 



INTRODUÇÃO 
 
 

Um religioso da Ordem dos Frades Menores, de nome João Xira, toma seu lugar no 

púlpito e põe-se a pregar.  Pregador de grande reputação, o frade, naquele momento, falava 

a soldados, fidalgos, infantes.  Cristãos que, em terra de “infiéis”, comemoravam uma 

recém-vencida batalha.  O local era Ceuta, os cristãos em questão eram portugueses, o ano, 

1415.  Reinava o “rei de boa memória”, D. João I, primeiro monarca da dinastia que, 

segundo os cronistas oficiais, após a revolução de 1383-1385, implementara um novo 

tempo, uma “nova idade” no reino português.  O referido frade era pessoa influente, 

pregador, confessor e conselheiro do rei.  A conquista à qual aludimos foi um 

acontecimento essencial da política levada a cabo pela dinastia de Avis.  O papel de relevo 

– antes e após a tomada da cidade – que o frade menor desempenhou é emblemático para 

que comecemos a vislumbrar o contexto aqui investigado.  Frei João Xira é apenas um 

exemplo, um caso nada atípico de aproximação entre religiosos franciscanos e monarcas 

avisinos.  

Esta aproximação, objeto de nossa análise, constitui-se numa das facetas das 

diferentes relações de poder que possuem o poder régio como protagonista.  Centralizando 

o controle do reino, fortalecendo seus aparatos administrativos, o poder régio avisino 

deparou-se com obstáculos e articulou-se para superá-los.  Ora limitando as outras 

instâncias de poder – afirmando-se em detrimento delas –, ora concedendo benefícios – 

conquistando aliados e calando descontentes –, o poder régio, paulatinamente, sedimentava 

as idéias de reino, rei e súdito.  O clero, grande referência de poder, foi levado em conta 

nas ações dos reis portugueses.  Contudo, como não é um corpo completamente 

homogêneo, não se pode encarar o clero português de maneira generalizada, mormente em 

relação ao estudo das ligações com o poder régio.  Portanto, focalizamos nossos 



questionamentos na ordem franciscana, segmento que gozava de uma situação diferenciada 

no relacionamento com a família real.  

Pisamos, assim, no campo da história política, das novas formas de concebê-la, 

preocupadas com as concepções de poder e com as relações entre poderes.  As idéias, as 

crenças, os sistemas simbólicos, enfim, todo um tipo de produção simbólica eivado de 

ideologia é fundamental para o entendimento do exercício do poder.  Estes sistemas 

simbólicos são extremamente importantes nos aparatos de dominação ou de legitimação, 

mormente no mundo medieval, onde a crença, a fé, norteia a mundividência dos homens.  

Comumente, a relação entre ordem franciscana e poder régio é ignorada em seu 

aspecto de relação entre poderes.  Muitos pesquisadores vêem esta aproximação como uma 

particularidade da devoção dos monarcas, uma espécie de preferência pela espiritualidade 

franciscana que se expandia também em outros reinos europeus.  Os benefícios que 

monarcas portugueses concederam à ordem são encarados como símbolo do poder que, 

gradativamente, limitava a ação do clero, ao passo que auxiliava determinados segmentos.  

Quanto aos frades influentes que circulavam pelo paço, convivendo com a família real, 

servindo como confessores e conselheiros, estes são lembrados como grandes personagens 

da ordem que influenciavam decisões régias e ajudavam os reis nos caminhos da fé.  

Poucos são os estudiosos que se questionam sobre os fundamentos ideológicos que 

nortearam tais relações, ou que descortinam como os sistemas simbólicos atuaram nestas 

relações entre poder régio e franciscanos.  Isto posto, perguntamos: qual o papel 

desempenhado pela produção simbólica dos frades menores portugueses nas relações 

mantidas com os reis?  Os franciscanos são realmente os únicos beneficiados desta 

aproximação ou, em contrapartida, auxiliaram de alguma forma o poder régio?  O que estas 

relações podem nos dizer sobre o exercício do poder?  É na busca destas respostas que 

objetivamos contribuir. 

 Limitamos nosso olhar entre os anos 1383 e 1450.  A subida ao poder da dinastia 

de Avis, que recrudesceu a centralização política, é um contexto pertinente neste tipo de 

investigação, no entanto, é relevante que não nos limitemos a um recorte rígido, ou seja, é 

preciso que nos antecipemos às cortes de Coimbra de 1385.  Mesmo o início da agitação 

que caracterizou a Revolução de Avis pode nos informar sobre as relações que nos 

interessam, daí o início de nosso recorte.  O período abordado finda no início do reinado de 

D. Afonso V.  Apesar do enfoque da pesquisa abarcar até o final do período da regência do 

infante D. Pedro, preferiu-se considerar os dois anos seguintes.  Ademais, sabe-se que nas 
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cortes de Lisboa de 1448, D. Afonso V já atua como rei, mas consideramos – seguindo, 

quanto a isso, Margarida Garcez Ventura – que os novos planos de ação levam um certo 

tempo para demonstrar seus efeitos nas justiças régias.  

Acreditamos que a produção simbólica franciscana beneficiou as ações dos 

monarcas de Avis, inclusive a idealização da dinastia, caracterizada pela sacralidade da 

Ínclita Geração.  Esta produção simbólica, ao ser usada ideologicamente, ou seja, na 

legitimação de uma determinada forma de poder, constitui-se – no dizer de Pierre Bourdieu 

– num instrumento do poder simbólico.   

Mas qual é exatamente o foco para demonstrar como os frades menores portugueses 

auxiliaram no exercício do poder régio?   Partimos da idéia central de que, ao 

sistematizarem o que é ser cristão, os franciscanos autores das fontes analisadas 

imputavam uma maneira de conceber a identidade cristã que se aglutinava com a noção de 

súdito.  Para prová-lo, utiliza-se aqui a noção de representação social.  É a representação 

social de cristão que nos interessa, como ela é estruturada, os principais temas que a 

definem, além de suas equivalências com o discurso régio. 

Considerando o que foi dito até aqui, têm-se como hipóteses principais: I) obras 

teológicas e crônicas de autoria de franciscanos portugueses apresentam uma representação 

social de cristão associada à noção de súdito; II) obras literárias associadas à Dinastia de 

Avis expõem padrões de conduta que guardam equivalência com a representação social em 

questão; III)  levando em conta as efetivas ligações entre franciscanos e dinastia de Avis e 

a representação social acima citada, os franciscanos respaldam teoricamente as ações do 

poder régio avisino ao associar a identidade cristã com o poder temporal.  

Para a comprovação destas hipóteses precisamos não apenas analisar o discurso 

franciscano, mas também o régio.  Portanto, nosso corpus documental deve 

necessariamente abarcar os dois discursos. 

Com relação às fontes oriundas de ambiente franciscano, analisamos uma obra de 

caráter teológico e três de caráter narrativo.  O tratado teológico analisado é a obra de frei 

André do Prado, o Horologium Fidei – diálogo com o Infante D. Henrique, escrito em 

meados do século XV.  Trata-se de uma exposição sobre os artigos do Credo em forma de 

diálogo, cujo interlocutor é o infante D. Henrique.  Quanto às fontes narrativas, analisamos 

as Crónicas da Ordem dos Frades Menores, escritas por frei Marcos de Lisboa, no século 

XVI.  Esta importante crônica da ordem teve três volumes e conheceu ampla divulgação 

pela Europa.  A História Seráfica da Ordem dos Frades Menores, obra grandiosa iniciada 
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por frei Manuel da Esperança e continuada por frei Fernando da Soledade, é posterior à 

crônica de frei Marcos, seus cinco volumes foram escritos de 1656 a 1728.  Esta extensa 

compilação da história franciscana também possui o mérito de especificar a província 

portuguesa, trazendo detalhes acerca dos frades portugueses não verificáveis nas outras 

fontes.  Além das supracitadas, analisamos as Memórias Soltas e Inventários do Oratório 

de S. Clemente das Penhas e do Mosteiro N. Sª. da Conceição de Matozinhos, dos Séculos 

XIV e XV, obra que inclui escritos de frei João da Póvoa, confessor de D. João II, e de 

outros frades.  A obra em questão não é essencialmente uma fonte narrativa, pois foram 

nela agregados textos de diferentes gêneros, embora se possa afirmar que sua maior parte 

possui características do gênero narrativo. 

Para vislumbrarmos o discurso régio também foram analisadas obras de diferentes 

gêneros.  Uma delas foi o tratado de autoria do infante D. Pedro e do frei João Verba, 

intitulado Livro da Vertuosa Benfeytoria.  Sendo uma obra de cunho moral, filosófico e 

político, o tratado é relevante na identificação das homologias entre o discurso régio e o 

franciscano.  Já no âmbito das fontes narrativas, priorizamos duas crônicas da lavra dos 

cronistas oficiais da dinastia de Avis.  A Crónica de D. João I, de Fernão Lopes e a 

Crónica da Tomada de Ceuta por El Rei D. João I, de Gomes Eanes de Zurara.  Ambas as 

crônicas foram comparadas com o discurso cronístico dos frades menores na busca das 

equivalências entre as formas de se estruturar a representação social objeto de nossa 

pesquisa.  

A tese está dividida em cinco capítulos, distribuídos em duas partes.  A primeira 

delas diz respeito aos aspectos contextuais e teóricos, bem como à exposição das fontes 

trabalhadas; incluem-se nela os três primeiros capítulos.  A segunda parte, que expõe a 

análise das fontes e as inferências, é composta pelos dois últimos capítulos da tese. 

No primeiro capítulo expomos algumas das principais temáticas trabalhadas pela 

historiografia no que diz respeito às idéias de poder e suas relações com a Igreja.  Como os 

historiadores costumam enfocar os embates entre poder espiritual e poder temporal, 

principalmente em relação à influência dos reinos nacionais, é o eixo privilegiado.  Em 

seguida, apresentamos um balanço das principais pesquisas sobre a ordem franciscana. 

Serão privilegiados os estudos mais específicos, as pesquisas mais recentes e a 

contribuição da historiografia da ordem em Portugal.  Finalmente, resumimos as principais 

linhas teóricas que norteiam a pesquisa, explicando o uso das teorias relativas ao papel da 

produção simbólica no exercício do poder, justificando a escolha dos conceitos do 
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sociólogo Pierre Bourdieu, bem como aqueles ligados à psicologia social.  Os dois últimos 

itens do capítulo são dedicados ao estudo das fontes analisadas na tese.  Neles o leitor 

encontrará explicações sobre as características de cada uma das fontes, como por exemplo, 

informações sobre as edições trabalhadas e o destino dos respectivos manuscritos, 

condições e lugar de produção, autores que se dedicaram ao seu estudo, etc.  

De caráter mais contextual, o segundo capítulo trata das questões relativas às 

relações entre o poder espiritual e o poder temporal, bem como das concepções sobre a 

Igreja, do ponto de vista do pensamento franciscano.  Focalizamos, na medida que for 

relevante em nossas demonstrações, o contexto europeu referente às teorias sobre o poder 

temporal na Baixa Idade Média e às conjunturas e os embates que este manteve com o 

poder espiritual.  Neste âmbito, o papel das teorias propostas por autores franciscanos, bem 

como a situação política da ordem neste contexto, constituem pontos importantes a serem 

analisados.  Posteriormente, demonstramos como, no seio da cristandade, a preocupação 

com a ortodoxia era uma constante neste período.  Tratados sobre dogmas, sobre a noção 

de Igreja, refletiam um dos aspectos das respostas do clero ante a conjuntura que ameaçava 

a unidade da ecclesia.   As diferentes concepções propostas por teóricos franciscanos sobre 

o tema são expostas para que fique claro o papel dos frades menores nestas discussões.  É 

necessário também analisar as explicações dos franciscanos acerca da natureza humana, 

tanto no que se refere ao homem como “imagem de Deus”, quanto ao homem “animal 

político”.  Por último, tratamos das principais concepções de frei Álvaro Pais, franciscano 

galego que enorme influência exerceu no pensamento político português.  

O terceiro capítulo informa sobre aspectos contextuais específicos do reino 

português. Analisamos, inicialmente, como as relações poder temporal/poder espiritual, a 

questão da ortodoxia e o papel da Igreja foram caracterizados em Portugal no período 

abarcado pela pesquisa.  Posteriormente, expomos as ligações entre certos franciscanos e 

os monarcas de Avis, exemplificadas pelos cargos ocupados pelos frades – bem como sua 

presença e influência no ambiente régio –, pelo apoio dos monarcas na fundação de 

conventos e outros benefícios obtidos pela ordem.  Em seguida, especificamos as relações 

ideológicas – espiritualidade que prega a expansão e a conversão – e práticas – missões, 

fundações de conventos – entre o movimento franciscano e as conquistas ultramarinas 

empreendidas pela dinastia de Avis. Por último, analisamos o avanço dos observantes, 

segmento responsável pela produção das fontes narrativas aqui contempladas.   
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No quarto capítulo sistematizamos a coleta de dados das fontes franciscanas, 

realizada segundo as técnicas da análise de conteúdo, mais especificamente a análise 

temática e a análise de co-ocorrências.  O primeiro item trata dos elementos que fazem 

referência ao poder.  Tendo como objeto a obra Horologium Fidei, de André do Prado, e as 

fontes narrativas da ordem, vemos como as principais referências ao poder dividem-se 

entre as instâncias espiritual e temporal.  Analisamos também a categoria o outro, 

identificando as principais referências do não-cristão segundo as fontes.  Em seguida, 

expomos como a análise denota uma exaltação do reino português, tanto na definição dos 

parâmetros de poder, quanto na construção do outro.  Ao final do capítulo, resumimos os 

dados, propondo um equilíbrio entre as diferentes fontes analisadas com o objetivo de 

identificar as homologias entre elas, delineando, desta forma, uma estrutura única da 

representação social cristão e suas ligações com a noção de súdito. 

O último capítulo aborda os mecanismos que sacralizam a política da dinastia de 

Avis, demonstrando as homologias entre o discurso franciscano e o régio.  No primeiro 

item, vemos, segundo os mesmos métodos do capítulo precedente, como o cristão é 

representado nas crônicas régias respaldando a legitimação da dinastia de Avis.  Em 

seguida, abordamos a maneira como o cristão é representado no Livro da Vertuosa 

Benfeytoria.  No último item, sintetizamos as homologias inferidas no decorrer do capítulo, 

comprovando que se pode delinear uma equivalência entre a representação social de 

cristão das fontes franciscanas e das régias. 

Ao término da tese, concluímos que, além das equivalências entre os discursos 

régio e franciscano, algumas das ações implementadas pela dinastia de Avis estão em 

conformidade com a representação social aqui investigada.  Ademais, os escritos avisinos 

adaptam, segundo seus interesses, a representação social identificável na produção 

franciscana.  No apêndice, selecionamos alguns trechos representativos retirados das fontes 

analisadas.  Neles, o leitor poderá identificar alguns dos vetores trabalhados na análise.   

Acreditamos que a espiritualidade franciscana pode esclarecer muitos pontos destas 

intrincadas redes do poder, tecidas, mas, sobretudo, vivenciadas pelos homens portugueses 

do Medievo.  O que queremos é compreender um destes pontos para que outros caminhos 

sejam posteriormente abertos.  É preciso olhar para estes frades com o devido cuidado.  

Tudo o que já se disse a respeito deles é fundamental, mas diante da relevância que a 

ordem adquiri em Portugal durante a transição entre Idade Média e Modernidade, é justo 

crer que os frades eram apenas, como recomendava o poverello, “conselheiros” dos chefes 
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temporais?  Haveria, por detrás dos simples “conselhos”, uma base simbólica de relevância 

insuspeitada?  Queremos que esta tese seja uma contribuição para as respostas. É apenas 

uma faceta, entre várias em meio aos importantes mecanismos ideológicos destes 

seguidores de S. Francisco, que convidamos o leitor a conhecer.  Se, ao final da leitura, 

persistirem muitas questões ou surgirem outras, é porque a tese foi útil.  Entre a pesquisa 

que deixa poucas respostas e muitas perguntas e aquela que, pretensiosa, quer muito 

responder, mas poucas perguntas suscita, preferimos a primeira.     
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PARTE I 

 

OS PRESSUPOSTOS E O CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 – Abordagens Historiográficas e Material Empírico. 

 
 

Campo rico de pesquisas, a história das idéias políticas e das relações de poder 

possui, ela própria, uma significativa história, aliás, uma historiografia.  O historiador em 

seu ofício – ofício este que é solitário e solidário ao mesmo tempo –, na busca de um 

conhecimento original, precisa sistematizar e reconstituir o que de mais relevante já foi 

produzido por seus pares no campo em que se propõe pesquisar. Não objetivamos aqui 

referir trabalhos sobre o tema da pesquisa simplesmente, e sim esclarecer sobre as 

diferentes abordagens de alguns dos principais autores que se dedicaram ao tema – 

limitando-nos aos parâmetros que balizam a pesquisa – para, conseqüentemente, justificar 

nosso olhar sobre as relações entre franciscanos e poder régio em Portugal nos fins da 

Idade Média.  

 

1.1- Os Avanços da Historiografia Sobre Igreja Medieval e Poder. 
 

As relações entre Igreja e Estado (ou as relações entre poder espiritual e poder 

temporal) não constituem novidade nas abordagens historiográficas, inclusive com relação 

ao período aqui abordado.  O tema foi objeto de inúmeros trabalhos, entretanto, o assunto 

não está esgotado e um olhar diferenciado sobre ele é extremamente pertinente.  É possível 

colher informações sobre o assunto em obras de síntese e boas compilações sobre o final 

da Idade Média, além de diversos trabalhos específicos.  Algumas abordagens são 

fundamentais na historiografia do tema em tela.  

Um trabalho referencial sobre o assunto é, sem dúvida, o de Marcel Pacaut.  Ao 

analisar as teorias políticas da Baixa Idade Média (sobre Império, concepções teocráticas 

ou doutrinas monarquistas), Pacaut enfatiza a ligação destas com a prática social e com os 

princípios morais da sociedade medieval: 



 

Ces théories sont, le plus souvent, adaptées aux faits: elles illustrent et 
expliquent les actes.  Cependant, elles reposent toujours sur des principes 
métaphysiques ou moraux liés à des doctrines ou à des mythes et des 
légendes qui, en se mariant aux réalités, permettent l’élaboration d’une 
pensée.1 
 

As relações entre as ideologias e a vida material, no entanto, nem sempre se dão da 

mesma forma, cabe ao historiador analisar cada caso.  Ao referir-se às concepções 

pretensamente universais, Pacaut demonstra como esta concepção medieval de poder que 

resistiu por tanto tempo não encontrou correspondência na realidade social da época2.  

Contudo, de maneira nenhuma tais teorizações devem ser desconsideradas, sob pretexto de 

não agirem sobre a realidade social:  

 

Il n’en reste pas moins, toutefois, que ces rêves et ces légendes, quand 
bien même ils ne servent qu’à exalter les empereurs et certains écrivains, 
tiennent une place non négligeable, puisqu’ils suscitent dans l’action 
enthousiasme et persévérance au point de donner parfois une vigueur 
inattendue à des combats bassement utilitaires.3 

 

Ao tratar da teocracia, por exemplo, o autor critica os historiadores que consideram 

as idéias eclesiásticas sem influência sobre o comportamento dos homens.  Para Pacaut, 

essas idéias formam uma mentalidade particular sem a qual não é possível compreender os 

fundamentos do Ocidente medieval.  Baseada em verdades consideradas incontestáveis por 

seus defensores, a teocracia buscava justificar a realidade social através de considerações 

sobrenaturais.  Os teocráticos, no entanto, tiveram que lidar com a reação de alguns 

pensadores renomados.  Estes teóricos formularam idéias sobre as relações da Igreja com o 

Estado fundadas sobre uma separação total entre as coisas materiais e espirituais, “... la 

Papauté, souveraine dans l’ordre spirituel, ne pouvait pas intervenir dans l’administration 

des États”4.   

 

                                                 
1 PACAUT, Marcel. Les Structures Politiques de l’Occident Médiéval.  Paris: Librairie Armand Colin, 1969, 
p. 166. 
2 PACAUT, Marcel. Ibid. p. 167. 
3 PACAUT, Marcel. Ibid. p. 169. 
4 PACAUT, Marcel. Ibid. p. 181. 



Assunto que suscita questões abrangentes e complexas – assumindo diferentes fases 

e matizes desde a Alta Idade Média –, ao falar da relação Igreja/Estado na Baixa Idade 

Média, não se pode negligenciar um elemento que deu ânimo novo para as discussões 

políticas: a crescente emergência das monarquias nacionais.  A relação, a partir deste 

advento, assume uma roupagem diferenciada.  Como afirma Pacaut, desde o final do 

século XIII e principalmente no século XIV, as doutrinas políticas sobre o governo 

universal tornam-se cada vez mais mal adaptadas à realidade: “... dès les années 1320, les 

thèses propontificales sont plus que jamais inadaptées.  Elles se heurtent à 

l’affermissement matériel des États qui découvrent leurs forces”5.  Mais do que um 

adversário novo do qual as teorias políticas precisam dar conta, estes reinos modificam 

algumas características da relação espiritual/temporal. A afirmação do poder régio é, por 

exemplo, caracterizada pela fase de acordos com a Igreja, os reis enfatizam a necessidade 

de colaborar com ela: “des conflits peuvent donc à nouveau surgir – et surgissent –; mais la 

collaboration et la bonne volonté doivent parvenir à les éviter”6. 

A ênfase que Marcel Pacaut dá ao papel das ideologias na realidade social e suas 

explicações sobre o rumo das teorias políticas após o fortalecimento das monarquias 

nacionais são fatores que dão suporte a novas abordagens.  Outros historiadores analisaram 

as relações de poder no Ocidente medieval abordando a questão das ideologias. 

Bem mais recente que o trabalho citado de Pacaut, o volume organizado por Michel 

Mollat e André Vauchez para a coleção Histoire du Christianisme: des origines à nos 

jours7 expõe diversos aspectos, sob o ponto de vista de diferentes autores, sobre o percurso 

da Igreja no final da Idade Média, inclusive sobre as relações com o poder temporal.  

André Vauchez, num dos capítulos de sua autoria, ressalta a importância da Igreja no 

contexto de crise do “outono” medieval.  Além das dificuldades econômicas e sociais, 

deve-se considerar a perda de confiança na autoridade da Igreja e os questionamentos 

sobre sua identidade e suas relações com o mundo.  Desde fins do século XIII, a Igreja 

enfrenta dissabores nas relações com os reinos em processo de centralização política.  Para 

Vauchez, este contexto não explica somente casos particulares ou o aparecimento de 

obstáculos às pretensões do papado, a própria natureza das relações entre poder temporal e 

                                                 
5 PACAUT, Marcel. Ibid. p. 318. 
6 PACAUT, Marcel. Ibid. p. 183. 
7 MOLLAT, Michel & VAUCHEZ, André (orgs.) Histoire du Christianisme: des origines à nos jours. Tome 
VI – un temps d’épreuves (1274-1449). Paris: Desclée-Fayard, 1990. 
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poder espiritual é posta em questão8.  Os novos rumos da identidade da Igreja e de suas 

relações com o Estado não podem ser negligenciados, afinal, em todo o Ocidente o fim da 

Idade Média, como afirma o autor, é marcado por uma emancipação do Estado em relação 

à Igreja. 

A reação dos defensores da Igreja se dá de maneira bem diversificada.  Isto explica 

a abundância que caracteriza a literatura eclesiástica do final da Idade Média.  É muito 

pertinente notar que, no trabalho de Vauchez, há a ênfase no fato de que ao teorizarem 

sobre a idéia de Igreja e seu papel no mundo, os pensadores medievais tratavam 

basicamente da temática do poder espiritual e suas relações com o poder temporal. 

Christopher Dawson é outra referência sobre o assunto.  Ao tratar dos fundamentos 

sociológicos da cristandade medieval, Dawson não nega a importância das ligações entre 

ideologia e realidade social.  Além do mais, afirma que “la fisonomía social de una religión 

depende no solamente de la lógica interna de su doctrina moral, sino también del tipo de 

cultura a la que va unida, y no menos de la forma en que tal unión ha tenido lugar”9.  

Ressalta a importância do papado na criação de uma cultura genuinamente cristã e na 

afirmação dos princípios universalistas, essência do catolicismo ocidental.  Com relação às 

concepções de poder da Igreja, este historiador analisa a idéia de Igreja como reino, fator 

essencial para a compreensão do papel do cristianismo na sociedade medieval: 

 

La Iglesia medieval no era una agrupación de individuos unidos por 
opiniones religiosas comunes, como una secta moderna.  Era un 
verdadero reino, con su constitución y sus leyes propias; abarcaba una 
parte más considerable de la vida humana e implicaba una ciudadanía 
mucho más amplia que el estado feudal, bárbaro y fragmentario.10 

 

Durante muito tempo ao longo da Idade Média, as relações Igreja/Estado 

mantiveram uma situação de primazia da Igreja; esta, no Império Romano, estava no 

Estado, na Idade Média, porém, a situação se inverte: “... el Estado era meramente una 

institución subordinada encargada de preservar la paz y el orden”11.  Mesmo com a 

afirmação dos reinos nacionais, não se deve esquecer que estes não constituíam a realidade 

social última, eram órgãos temporais da unidade do povo cristão.  A centralização política 

                                                 
8 VAUCHEZ, André. Ibid. p. 275. 
9 DAWSON, Christopher. Ensayos Acerca de la Edad Media. Madri: Aguilar, 1960, p. 76. 
10 DAWSON, Christopher. Ibid. p. 94. 
11 DAWSON, Christopher. Ibid. p. 96. 
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nas mãos dos reis e os limites à ação do papado não modificaram uma consideração 

primordial do Ocidente medieval: o europeu era, antes de tudo, cristão. 

Jean-Jacques Chevallier, ao analisar a história do pensamento político na Idade 

Média, traça o percurso das diversas faces da relação Igreja/Estado.  Um marco ressaltado 

pelo autor é o Dictatus Papae (1075), do papa Gregório; um verdadeiro esquema de 

governo da Igreja feito pelo pontífice.  O documento afirma o direito do papa de “depor” 

os imperadores.  Deve-se atentar para o fato de que, anteriormente, nenhum teórico das 

relações entre o espiritual e o temporal havia chegado tão longe12.  A hierocracia, 

fundamentada na fé, alcançava pretensões universalistas bem diferentes das do imperador: 

 

... mais do que o imperador de ambições universalistas herdadas de Roma 
através de Carlos Magno, o papa, sucessor de Pedro, tem a vocação de 
chefe soberano da República cristã fundada na universalidade da fé. De 
essência espiritual, essa República formada por todos os cristãos engloba, 
como comunidade superior, as sociedades temporais particulares.13 

 

A partir do século XIII, a cristandade “gregoriana” ou “romana” prevalece sobre a 

cristandade imperial.  Entretanto, o mundo ocidental, a partir deste século, começa a 

organizar-se em torno das monarquias nacionais.  Essas “sociedades temporais 

particulares” irão restabelecer o “Estado em sua necessidade de natureza, em sua dignidade 

e eficácia”14.  Para afirmar sua independência, utilizaram-se, para enfrentar o papado, do 

renascimento do direito romano e do aristotelismo.  Como afirmam diversos autores, o 

debate sobre as relações entre os poderes enriqueceu-se de argumentos diferenciados 

quando os reinos nacionais entraram na disputa.  As pretensões não eram mais de caráter 

universal, o que buscavam era sua independência com relação ao imperador e com relação 

ao papado.  Entretanto, Chevallier alerta: 

 

... muito relativa era a autonomia suscetível de ser concedida ao Estado 
em face do poder espiritual: autonomia com ressalva da jurisdição, pelo 
menos moral, da Igreja; autonomia análoga, como já se frisou muitas 
vezes, à da filosofia em face da teologia, da razão em face da fé, da 
natureza em face do sobrenatural e da Graça.15 

 

                                                 
12 CHEVALLIER, Jean-Jacques. História do Pensamento Político. Tomo I: da Cidade-Estado ao apogeu do 
Estado-Nação monárquico. Rio de Janeiro: Zahar, 1982, p. 195. 
13 CHEVALLIER, Jean-Jacques. Ibid. p. 197. 
14 CHEVALLIER, Jean-Jacques. Ibid. p. 225. 
15 CHEVALLIER, Jean-Jacques. Ibid. p. 227. 
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Os argumentos de Chevallier denotam sua preocupação em provar a importância do 

papel ideológico da Igreja.  O fortalecimento das monarquias nacionais promove uma 

redefinição do papel da Igreja na divisão dos poderes, mas não a perda do referencial moral 

e sobrenatural.  Na busca da identidade cristã durante os séculos XIV e XV é 

imprescindível atentar-se a estes meandros já descortinados por diversos autores. 

Outro trabalho de leitura obrigatória para aqueles que se dedicam à temática do 

poder no final da Idade Média é o livro de Bernard Guenée O Ocidente nos Séculos XIV e 

XV (os Estados)16 da coleção Nova Clio.  Tendo como objetivo estudar “as estruturas e 

destinos” dos Estados, o livro enfatiza as transformações políticas ocorridas nos dois 

últimos séculos medievais sem esquecer as raízes religiosas e culturais destes 

acontecimentos.  Afinal, ao se falar de unidade nesta época, os termos evocados são, 

geralmente, cristandade e latinidade, pois para os homens do medievo “a unidade do 

Ocidente não era política”17.  Guenée discorre sobre a ruína do Império e do papado a 

partir do século XIII: “esses dois irmãos inimigos, são estreitamente solidários; se um cair, 

o outro também deve cair”18.  Apesar das pretensões hierocráticas ainda sobreviverem, nas 

páginas de autores como Agostino Trionfo, as monarquias nacionais passam a ocupar um 

lugar cada vez mais sedimentado na realidade política da Europa. 

O papel da informação, das idéias e das crenças na formação dos Estados é 

fundamental.  Para Guenée: “começar a história dos Estados pelo estudo das mentalidades 

é muito simplesmente reconhecer que a política se faz com homens que não se submetem 

passivamente aos fatos, mas que reagem diante deles, segundo a forma e as exigências de 

seu espírito”19.  A atividade intelectual foi utilizada nos meios de propaganda dos Estados.  

É sabido como os reis lançaram mão dos espetáculos e cerimônias para afirmarem sua 

autoridade, porém, o rei não pode estar em todos os lugares, daí o fato da monarquia 

também procurar outros recursos como aqueles da alçada de professores universitários, 

homens da Igreja, canonistas, etc.  No entanto, o autor reserva lugar de destaque ao papel 

desempenhado pelos “publicistas”: 

 

Entre os grupos de intelectuais que finalmente abordaram o domínio 
político, os “publicistas” formam o mais conhecido, precisamente porque 
quiseram escrever para um público maior, expuseram as suas idéias de 

                                                 
16 GUENÉE, Bernard. O Ocidente nos Séculos XIV e XV (os Estados). São Paulo: Pioneira, 1981. 
17 GUENÉE, Bernard. Ibid. p. 48. 
18 GUENÉE, Bernard. Ibid. p. 55. 
19 GUENÉE, Bernard. Ibid. p. 70. 
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um modo mais simples e conseguiram ser mais bem compreendidos por 
seus contemporâneos e pelos historiadores.  Assim, sempre se reserva a 
Guilherme de Ockham e a Marsílio de Pádua um lugar de honra na 
história das idéias políticas.20 

 

Os teólogos também estiveram no rol dos intelectuais a serviço das instâncias de 

poder.  A teologia não era utilizada como justificação apenas pela Igreja, os Estados dela 

fizeram uso freqüente.  Como imaginar, numa cultura na qual o material e o espiritual se 

interligam, que a teologia não teria lugar de destaque na política?  

 Nota-se que os historiadores afirmam que a centralização política realizada pelas 

diferentes monarquias nacionais não só redefiniu a discussão entre os poderes universais, 

mas utilizou-se da religiosidade para seus próprios interesses; ora com conflitos, ora com 

acordos, Igreja e reinos buscaram definir seus papéis no mundo modificando a relação 

temporal/espiritual.  

O brasileiro José Antonio de Souza é mais um exemplo dos autores que 

investigaram sobre o tema em questão.  Em parceria com João Morais Barbosa, escreveu 

importante obra21 que engloba a Baixa Idade Média, mais precisamente o século XIII e o 

início do XIV.  Como afirmam os próprios autores, trata-se de um livro de história das 

idéias, onde se destacam importantes teóricos do período e seus sistemas.  Uma das 

contribuições da obra foi identificar os novos impulsos da teoria hierocrática justamente no 

momento em que o papado passa por reveses que viriam a desqualificá-lo como poder 

universal: “Foi também neste momento (...), em que os organismos universais de poder 

estão condenados ao fracasso, que a ideologia hierocrática recebeu novos contributos, 

anteriormente insuspeitados, provenientes dos âmbitos da Filosofia e da Teologia”22. 

Um dos mais recentes trabalhos que abordam o tema em tela, especificando o reino 

português, é o de José Marques23.  Este erudito historiador português analisa com 

competência as relações entre Igreja e poder régio.  José Marques introduz o assunto com 

algumas observações sobre os condes portucalenses e os primeiros monarcas do reino.  Em 

seguida, detalha o período que vai do reinado de D. Dinis até o de D. João II.  O enfoque 

                                                 
20 GUENÉE, Bernard. Ibid.  p. 79. 
21 SOUZA, José Antonio de C. R. de & BARBOSA, João Morais. O Reino de Deus e o Reino dos Homens: 
as relações entre os poderes espiritual e temporal na Baixa Idade Média (da Reforma Gregoriana a João 
Quidort).  Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997. 
22 SOUZA, José Antonio de C. R. de & BARBOSA, João Morais. Ibid.  p. 150. 
23 MARQUES, José. “Igreja e Poder Régio”. In: HOMEM, Armando Luís Carvalho & COELHO, Maria 
Helena da Cruz (coords.). A Génese do Estado Moderno no Portugal Tardo-Medievo (séculos XIII-XV). 
Lisboa: Universidade Autônoma Editora, 1999. 



 23

deste autor é nas querelas que envolveram a clerezia com os agentes do poder régio.  O 

progressivo controle da administração do reino, para José Marques, limita cada vez mais a 

ação do clero que não se cala diante dos chamados “agravos”, cometidos ou por oficiais 

régios ou pelos próprios reis.  Acentua que a partir da dinastia de Avis o raio de ação do 

controle dos monarcas aumenta consideravelmente, implicando no recrudescimento dos 

casos que o clero considerava abusivos.  Embora o autor centralize sua análise nos 

“momentos de tensão” das relações entre os poderes, admite que houve políticas 

diversificadas em relação ao clero que, como se sabe, não é homogêneo.  Conclui o autor: 

 

A leitura dos factos expostos obriga a concluir que as tensões 
entre o Poder Real e a Igreja foram muito freqüentes durante a primeira 
Dinastia e muito mais tensas na primeira metade do século XV do que na 
segunda, e que, nos finais da centúria de Quatrocentos, concretamente, 
por ocasião do Tratado de Tordesilhas se poderiam considerar normais.24 

 

Ainda especificamente sobre Portugal, Margarida Garcez Ventura aborda, no livro 

que resultou de sua tese de doutoramento25, uma problemática bem semelhante à de José 

Marques, mas com olhar mais específico e com um resultado muito mais extenso26.  A 

autora informa que seu plano inicial era estudar a reforma da Igreja projetada pela dinastia 

de Avis, mas, com o avanço do trabalho empírico, percebeu a importância da interferência, 

por parte do poder régio, nos assuntos propriamente eclesiásticos, daí o tema das 

liberdades eclesiásticas.  A questão central para a autora, como ela assume, é o Estado 

(trata-se de uma obra de história política).  Quer a historiadora desvendar os meandros das 

relações conflituosas que o poder régio manteve com a clerezia, enfocando o tema do 

desrespeito às liberdades eclesiásticas.  Todavia, Margarida Ventura também esclarece 

sobre os setores do clero que mantiveram relações amistosas com a dinastia avisina. 

Assim como José Marques, o enfoque é o crescente controle do poder régio sobre 

os assuntos que o clero considerava da alçada eclesiástica e que, para o rei, eram 

conseqüência de seu ofício.  Estes dois historiadores, entretanto, possuem o mérito de dar 

voz à clerezia.  Margarida Ventura, por exemplo, analisa as queixas dos prelados, tanto 

                                                 
24 MARQUES, José. Ibid. p. 256. 
25 VENTURA, Margarida Garcez. Igreja e Poder no Século XV – dinastia de Avis e liberdades eclesiásticas 
(1383-1450). Lisboa: Edições Colibri, 1997. 
26 O texto de José Marques é uma comunicação que integra uma coletânea, o de Margarida Ventura é o fruto 
de sua pesquisa de doutorado.  Isso, contudo, não significa que o último seja superior ao primeiro.  Em nota, 
José Marques afirma ter tido conhecimento da tese de Margarida Ventura após a conclusão da comunicação, 
mas os agravos por ela reproduzidos na segunda parte do trabalho já haviam sido utilizados por ele diversas 
vezes.  
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quanto as leis régias consideradas abusivas e os textos das concordatas.  Apesar do fulcro 

do trabalho residir nas políticas avisinas, o discurso do outro lado envolvido é 

competentemente detalhado.  Ao fim de seu estudo, diz Ventura: 

 

E aqui pudemos assistir ao alargamento desse poder [o régio] pela 
apropriação de diversas áreas (territoriais, pessoais, temáticas) que a 
clerezia tinha como suas. Apropriação que se faz pela via da vigilância e 
em que a estreita margem de intervenção do poder eclesiástico passa pelo 
aval régio; apropriação que se faz pela sacralização da pessoa do rei que 
se institui tanto ou mais apta que a clerezia para conduzir o povo nos 
caminhos de Deus.27 

   

Também não se pode descartar o estudo de Oliveira Marques sobre os últimos 

séculos da Idade Média28.  Este autor analisa as relações entre Igreja e Estado nos séculos 

XIV e XV enfocando o gradativo controle do Estado português nas questões eclesiásticas.  

O livro, que é uma referência para todos que estudam este período em Portugal, tem o 

mérito de esmiuçar tanto as relações de natureza política quanto aquelas de natureza 

eclesiástica.  Apesar de se tratar de uma obra de caráter geral, o mais pertinente, com 

relação ao tema aqui abordado, é que se atente para uma observação do autor.  Oliveira 

Marques afirma que, nas relações da Igreja com a sociedade – não apenas com o Estado – 

os séculos XIV e XV representam uma continuidade dos séculos precedentes, sem 

“inovações significativas”29.  As concordatas e o Beneplacito regio (direito de exame por 

parte do poder real sobre os atos emanados de Roma) são tratados pelo autor com ênfase 

no crescente controle do rei sobre os assuntos da Igreja30.  Assim, pode-se concluir que 

Oliveira Marques analisou as relações entre Igreja e Coroa dando demasiado destaque para 

o fortalecimento do poder régio, avaliando pouco as ações da Igreja perante tais 

acontecimentos. 

Há também os historiadores que focaram seus olhares sobre os sistemas 

doutrinários da Igreja, e não exatamente sobre o controle – e o discurso – do poder 

temporal.  Um excelente panorama foi realizado por Francisco José Silva Gomes ao tratar 

das ligações da Igreja medieval com o poder31.  Apesar de não especificar Portugal, o 

                                                 
27 VENTURA, Margarida Garcez. Op. cit. p. 571. 
28 MARQUES, A. H. de Oliveira. Nova História de Portugal. Vol. IV: Portugal na crise dos séculos XIV e 
XV.  Lisboa: Editorial Presença, 1987. 
29 MARQUES, A. H. de Oliveira. Ibid.  p. 375. 
30 MARQUES, A. H. de Oliveira. Ibid.  pp. 377-378. 
31 GOMES, Francisco José. “A Igreja e o Poder: Representações e Discursos”. In: RIBEIRO, Maria Eurydice 
de Barros. (org.) A Vida na Idade Média. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997. 
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trabalho em questão serve como contraposição ao de Oliveira Marques, já que, ao contrário 

do que faz este historiador português, Francisco Gomes demonstra que a Igreja soube 

adaptar-se ao aumento do poder temporal.  A importância das práticas e representações das 

ligações objeto do estudo confirma-se, logo de início, a partir da própria noção de 

cristandade: “um sistema de relações da Igreja e do Estado na sociedade”32.  O autor 

prossegue destacando a importância de um clero especializado na produção de bens 

simbólicos para garantir o exercício da hegemonia da Igreja; explicação baseada nas idéias 

de Pierre Bourdieu – que, aliás, também serve de pressuposto para esta tese.  Nas palavras 

do autor: “os intelectuais [especialistas na produção de bens simbólicos] sabem expressar 

simbolicamente as práticas e os interesses dos grupos dominantes”33.  Após fundamentar 

teoricamente seu ponto de vista das relações Igreja/Estado, Francisco José traça o percurso 

histórico das modalidades “constantinianas” de cristandade ressaltando suas principais 

características.  Explica, inclusive, os momentos nos quais estas relações foram marcadas 

pelo conflito, a partir da distinção gelasiana.  

O mérito do trabalho do autor não reside apenas na explicação das relações da 

Igreja com o poder desde o império romano até o século XVI, mas, sobretudo, em 

demonstrar os fundamentos teóricos destas relações e como a Igreja medieval, durante suas 

diferentes etapas, se autocompreendia como uma instância de poder preocupada na 

constante manutenção dos aparelhos de hegemonia. 

Francis Rapp, por sua vez, demonstra que, ao contrário da disputa com o império, 

as relações entre papado e reinos nacionais foram caracterizadas pelas negociações34.  O 

autor alude ao gradativo controle dos reis, entretanto, demonstra este processo como uma 

sucessão de acordos.  No âmbito das transformações ocorridas devido ao fortalecimento 

dos reinos nacionais, é preciso que se distinga as particularidades de cada caso.  Nos reinos 

ibéricos, apesar de possuírem traços comuns com outros reinos europeus, criou-se um 

sentimento de nacionalismo religioso devido à aproximação com judeus e muçulmanos.  

Rapp afirma ainda que o sentimento de evangelização que impregnou os primeiros 

descobrimentos demonstra como as Igrejas portuguesa e espanhola tornaram-se Igrejas de 

Estado35. 

                                                 
32 GOMES, Francisco José. Ibid. p. 34. 
33 GOMES, Francisco José. Ibid. p. 35. 
34 RAPP, Francis. La Iglesia y la Vida Religiosa en Occidente: a fines de la Edad Media. Barcelona: Editorial 
Labor, 1973, p. 49. 
35 RAPP, Francis. Ibid.  pp. 210-211. 
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A maioria dos historiadores parece concordar no fato de que a Igreja rediscute sua 

ação no mundo e suas relações com os chefes temporais no final da Era medieval (exceto 

nos estudos que enfocam o reino português, que parecem preterir os mecanismos de 

adaptação da Igreja).  Na prática social, este aspecto se reflete nos diversos acordos 

estabelecidos com diferentes reis, a ponto de Rapp denominar o contexto de “época das 

concordatas”36.  O fortalecimento do poder real impôs limite à ação política da Igreja, 

porém, esta continua influente na sociedade e redefine seus planos.  É no entendimento 

destas redefinições e relações, tendo como objeto os franciscanos portugueses, que 

objetivamos, com este estudo, contribuir.  

 

1.2- Panorama das Pesquisas Acerca da Ordem Franciscana. 
  

A história dos frades menores, sem dúvida, constitui-se num dos grandes temas da 

historiografia eclesiástica.  Aqueles que desejem dedicar-se aos estudos históricos acerca 

dos franciscanos, têm a seu dispor uma vasta bibliografia, principalmente de historiadores 

ligados à ordem.  Há estudos que contemplam o franciscanismo como um todo, bem como 

aqueles de localidades ou aspectos específicos.  Contudo, limitar-se-á aqui as referências às 

obras mais significativas e aos estudos sobre franciscanos em Portugal37. 

 Lázaro Iriarte é autor de uma obra que é referência para os estudos sobre história 

franciscana38.  Trata-se de um compêndio que analisa toda a história dos frades menores 

sob diferentes aspectos.  Iriarte narra a vida dos primeiros franciscanos, companheiros do 

fundador, fala dos espirituais e da querela entre conventualismo e observância, analisa a 

expansão geográfica da ordem, os principais teóricos, as características de sua 

espiritualidade, sua estrutura e organização institucional, etc.  Não se pode negar o volume 

de informações recolhido pelo autor, seu trabalho de erudição que muito auxilia os 

estudiosos do franciscanismo, embora se deva levar em consideração sua análise parcial e 

entusiasta.  Iriarte é um franciscano que analisa, em certos pontos, a história de sua ordem 

como quem faz uma apologia.  Mesmo assim, este historiador compreende bem os 

conflitos no interior da ordem e estuda as dissidências com responsabilidade. 

                                                 
36 RAPP, Francis. Ibid.  p. 49. 
37 Há uma gama enorme de obras que tratam especificamente das temáticas próprias do século XIII – a vida 
de Francisco, os primeiros frades, a expansão da ordem, etc. – que aqui não serão consideradas. 
38 IRIARTE, Lázaro. História Franciscana. Petrópolis: Vozes, 1985. 
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  Tratando especificamente dos espirituais, tem-se o livro do medievalista Nachman 

Falbel, resultante de sua tese de doutoramento39.  Apesar de existirem estudos 

significativos sobre os membros deste segmento, a originalidade do autor reside no fato de 

não encará-los simplesmente como uma dissidência franciscana. Falbel interessa-se por um 

aspecto negligenciado pelos estudiosos.  Ele não desvaloriza questões como a busca da 

observância integral da ordem, nem as inspirações recolhidas nos escritos de Joaquim de 

Fiore, entretanto, o autor define seu objetivo principal como sendo “estudar o papel dos 

Espirituais sob um ângulo que até agora não mereceu atenção especial de qualquer 

historiador, isto é, a sua contribuição para a reformulação da teoria tradicional acerca do 

poder papal ou a modificação do conceito de plenitudo potestatis”40. 

Outras obras priorizam os aspectos filosóficos ou, mais exatamente, têm o enfoque 

na história das idéias. É o caso do livro de Ilídio de Sousa Ribeiro, Escola Franciscana 

(História e Filosofia)41.  Em seu prefácio, o autor afirma a ausência na historiografia de 

uma obra que desse uma visão geral, histórica e filosófica, de toda a escola franciscana, 

portanto, decidiu compor o livro em questão.  Ribeiro explica que entende como escola 

franciscana “aquele complexo doutrinal sistematizado no século XIII pelos Mestres 

eminentes da Ordem franciscana e seguido comumente na mesma”42.  O livro trata, entre 

outras coisas, da importância de Paris e Oxford, centros onde a escola franciscana se 

formou e aperfeiçoou.  Ressalta o papel de S. Boaventura, “verdadeira fundação da Escola 

Franciscana”43 e de Duns Escoto, “construção da Escola Franciscana”44.  Apesar de 

instrutivo, o livro é realmente uma obra de caráter bastante geral, centrada nos aspectos 

doutrinários e no pensamento de autores renomados da ordem, com poucas incursões nos 

contextos históricos. 

Outro livro com objetivos similares, porém, bem mais amplo e detalhado, é a 

Historia de la Filosofia Franciscana, de Jose Antonio Merino45.  Ao analisar os diferentes 

autores franciscanos, Merino organiza a explicação em torno de grandes eixos temáticos; 

por exemplo, ao tratar de S. Boaventura reserva uma parte aos aspectos antropológicos do 

pensamento bonaventuriano e os divide em temas como: o homem como totalidade, o 

                                                 
39 FALBEL, Nachman. Os Espirituais Franciscanos. São Paulo: Perspectiva, FAPESP, 1995. 
40 FALBEL, Nachman. Ibid. p. 6. 
41 RIBEIRO, Ilídio de Sousa.  Escola Franciscana (História e Filosofia). s/l, Edições Gama, 1943. 
42 RIBEIRO, Ilídio de Sousa.  Ibid. p. 9. 
43 RIBEIRO, Ilídio de Sousa.  Ibid. p. 13. 
44 RIBEIRO, Ilídio de Sousa.  Ibid. p. 15. 
45MERINO, Jose Antonio. Historia de la Filosofia Franciscana. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 
1993. 
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corpo, a alma, a pessoa humana, etc.  Muito bem organizada e levantando questões 

profundas sobra a filosofia franciscana – não apenas situando-a em seu contexto, mas 

explicando seu percurso, principais argumentos e heranças – a obra de Merino é leitura 

obrigatória para aqueles que se interessam pela filosofia franciscana, bem como para todos 

que estudam a ordem.  Merino produziu uma boa obra de história da filosofia.  Nela o 

leitor pode informar-se (como estudo prévio à leitura dos textos de época) acerca das 

origens e do percurso de concepções que, no caso que aqui nos interessa, foram utilizadas 

por franciscanos portugueses, servindo como apoio na definição da originalidade destes. 

  Não se pode deixar de mencionar uma obra recente de um grande medievalista 

que esclarece diversos pontos do franciscanismo.  O livro São Francisco de Assis46 de 

Jacques Le Goff tornou-se uma referência atualizada e inovadora para os estudiosos do 

franciscanismo.  A relevância do livro não reside somente no renome do autor, Le Goff 

segue uma concepção semelhante à de seu trabalho anterior, São Luis; ou seja, a intenção 

de utilizar a biografia para fazer-se uma “história total”. 

Apesar de ter como objeto a vida do santo fundador da ordem franciscana, o 

trabalho de Le Goff enriquece os debates sobre o franciscanismo como um todo, ao 

esclarecer as motivações de Francisco e a elaboração da Regra da ordem, ao analisar a 

inserção dos ideais franciscanos no contexto medieval, ao demonstrar a ligação de 

Francisco com os modelos culturais do século XIII; enfim, Le Goff realiza uma obra de 

história da religiosidade, cultura e economia no século XIII na qual o fio condutor é a vida 

e os ideais de Francisco de Assis. 

Acreditamos que a grande contribuição do livro de Le Goff é a solução que dá para 

o dilema tradição × inovação.  No decorrer de toda a obra o dilema está presente: São 

Francisco, medieval ou moderno? O historiador francês, após considerar tudo o que prende 

Francisco às tradições e tudo o que propõe como renovação, prova que a aparente 

contradição resolve-se no fato do século XIII ser uma época de transformações e 

Francisco, um ícone da transição: 

 
Poucos movimentos religiosos foram mais bem inseridos que o dos 
Menores – apesar de suas grandes dificuldades, suas contradições, suas 
derrotas –, na atualidade profunda de seu tempo, adaptando-se a uma 
sociedade nova no progresso como em suas rejeições, exprimindo em 
nível ideológico e espiritual a passagem do feudalismo para o 

                                                 
46 LE GOFF, Jacques. São Francisco de Assis. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
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capitalismo, ou antes, segundo a expressão de José Luis Romero, o 
desenvolvimento de um sistema feudal-burguês.47 

 

Além do livro de Jacques Le Goff, os trabalhos mais recentes sobre a história 

franciscana na Idade Média encontram-se em artigos de periódicos especializados.  Na 

maioria das vezes trata-se de publicações e estudos de fontes inéditas ou pouco 

trabalhadas48.  Algo semelhante ocorre nos estudos sobre a ordem em Portugal, mas antes 

cabe aqui enfocar os autores portugueses que dedicaram livros ou capítulos de seus livros 

aos frades menores da história lusa. 

Obra de inegável importância, a História da Igreja em Portugal49, de Fortunato de 

Almeida, também é uma referência, entre outras coisas, para o entendimento sobre a ordem 

franciscana. Desde a entrada dos primeiros franciscanos no reino português, Fortunato 

traça o percurso da ordem, aborda as dificuldades e dissidências e, mesmo sendo um 

compêndio, oferece detalhes importantes buscados em diversas fontes.  Explica como se 

deu o início da reforma da observância em terras portuguesas, os frades responsáveis e os 

primeiros conventos reformados50.  Também expõe sobre o prestígio e influência da ordem 

terceira e enumera os membros da família real filiados a ela51.  Interessante notar a 

importância que Fortunato reserva ao papel dos monarcas, associando a expansão 

franciscana aos favores da família real, indicando, inclusive, as fontes primárias onde 

podemos comprovar estas relações.  Ademais, mesmo se tratando de uma obra sobre 

história da Igreja, o autor enfatiza as atitudes e decretos dos reis em relação à vida 

religiosa, como no trecho seguinte: 

 

O infante D. Pedro aconselhava a seu irmão D. Duarte, que 
empregasse diligências para que os religiosos fossem ilustrados e 
honestos, mandando para isso chamar os superiores deles; que não 
consentisse que houvesse prelado de convento que não fosse eleito; e que 

                                                 
47 LE GOFF, Jacques. Ibid. p. 242. 
48Cf., por exemplo, os seguintes artigos do Archivum Franciscanum Historicum: RASOLOFOARIMANA, 
Jean Désiré. “Un Sermon et une collation inédits en l’honneur de saint Thomas apôtre, d’Eustache d’Arras, O 
Min. (+1291). Étude et édition”, a. 97, 2004, 1-2; HANSKA, Jussi. “Spiritual or Corporal disease? Some 
unidited documents concerning Poor Clares in the Diocese of Barcelona, 1449-1458”, a. 94, 2001, 3-4; 
RUIZ, Damien. “Pour l’histoire franciscaine provençale: le Formularium Litterarum Provincie (XVe s.)”, a. 
93, 2000, 1-4.  
49 ALMEIDA, Fortunato de. História da Igreja em Portugal. Porto: Portucalense, 1987. Doravante chamada 
História da Igreja. 
50 ALMEIDA, Fortunato. Ibid. p. 332. 
51 ALMEIDA, Fortunato. Ibid. p. 334. 
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não passassem os frades vida ociosa, podendo escrever ou ocupar-se 
noutras coisas depois de recitadas as horas canônicas.52 

 

Fortunato, assim como Oliveira Marques, dá ênfase ao controle do poder régio 

sobre os assuntos religiosos sem argumentar muito a respeito das ações do clero neste 

contexto.  Com relação aos frades menores e sua aproximação com os monarcas, 

praticamente reproduz o que se encontra nas crônicas franciscanas, sem confrontar com 

fontes de outra natureza ou questionar-se sobre as questões ideológicas.    

Outro autor que é referência na historiografia religiosa portuguesa é o padre Mário 

Martins.  Este religioso escreveu diversos artigos e livros acerca da religiosidade e cultura 

de Portugal.  Sua contribuição para o entendimento da cultura medieval portuguesa foi 

enorme.  Muitas vezes, seus trabalhos contêm juízos de valor e apologias estranhas ao 

fazer histórico, porém, não há como negar seu pioneirismo, sua grande erudição e sua 

contribuição na descoberta de fontes, bem como em certas análises pioneiras.  

Especificamente sobre franciscanos, escreveu O Ciclo Franciscano na nossa 

Espiritualidade Medieval53.  Trata-se de uma análise geral sobre o percurso do 

franciscanismo em Portugal, enfatizando importantes autores e figuras ilustres que de 

alguma forma contribuíram no engrandecimento da ordem. 

O cotidiano dos frades, as relações destes com reis e rainhas portuguesas, o 

movimento da observância são assuntos analisados por Martins.  Destaca-se, entretanto, o 

estudo que faz sobre a vida e o legado de franciscanos como Frei Gomes do Porto, vigário 

geral da observância, Frei João da Póvoa, confessor de D. João II e autor de inventários e 

memórias da ordem, Frei Gil Lobo, também confessor de reis, Álvaro Pais e André do 

Prado, autor do Horologium Fidei. Assim como Fortunato de Almeida, Mário Martins 

ressalta a ligação dos frades menores com a realeza: 

 

Eram os frades del-rei e frades da rainha.  Os soberanos lançavam 
mão deles, muitas vezes, para os desembargos do paço.  O Bullarium 
Franciscanum deixou-nos, por sinal, alguns nomes desses franciscanos 
influentes: Fr. Gil de Tavira ou Fr. Gil Lobo, (...) confessor de D. Afonso 
V; Fr. Estevão de Guimarães que serviu a duquesa de Bragança, D. 
Constança, e pregava pelos termos de Barcelos; Fr. Rodrigo de Porto, 
velho pregador do infante D. Afonso, Duque de Bragança, a quem 
também confessava (...).54 

                                                 
52 ALMEIDA, Fortunato. Ibid. p. 342. 
53 MARTINS, Mário. O Ciclo Franciscano na nossa Espiritualidade Medieval. Separata de Biblos vol. 
XXVII. Coimbra, 1951. 
54 MARTINS, Mário. Ibid. p. 5. 
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Há, contudo, no trabalho de Martins, uma completa ausência da problemática 

ideológica.  O autor faz um importante inventário de ilustres frades que produziram textos 

influentes e atuaram na sociedade da época.  Demonstra a ligação que muitos destes 

religiosos mantiveram com os membros da família real avisina, mas não avança além disto.  

Martins nomeia os franciscanos confessores da família real e outros que tiveram algum 

tipo de contato com o poder régio, mas nem sequer se questiona sobre os fundamentos e 

detalhes destas relações.  Ao que parece, pelo menos com relação às ligações entre os 

frades e os monarcas, Martins não ultrapassa os limites das informações coligidas nas 

crônicas franciscanas dos séculos XVI e XVII. 

Vale mencionar outro texto do autor que, embora não enfoque os franciscanos de 

uma forma geral, analisa especificamente um autor da ordem dos menores: Frei André do 

Prado, que compôs o Horologium Fidei55.  Mário Martins expõe algumas informações 

acerca do mestre franciscano e, em seguida, analisa o texto do Horologium Fidei.  Cabe 

lembrar que o padre Martins foi um dos primeiros a se dedicar à análise desta fonte que só 

foi publicada nos anos 90 por Aires Nascimento56.  Para Martins, a obra de André do Prado 

é extremamente relevante para o estudo da cultura medieval, além do mais, não se trata 

exclusivamente de um tratado de filosofia, mas de uma “afirmação de fé”.  Martins 

também ressalta o mérito de mestre André em recuperar a filosofia antiga: “antes de a 

Renascença ter procurado assimilar a cultura greco-romana, já a Idade Média baptizara 

grande parte da filosofia do mundo antigo”57.  Parece que o padre Martins exagera nesta 

característica da obra, pois a retomada da filosofia antiga feita pela Renascença é 

qualitativamente diferenciada desta com intenções de argumentação teológica que, aliás, 

não foi exclusividade deste franciscano português. 

António José Saraiva dedica algumas páginas de seu livro O Crepúsculo da Idade 

Média em Portugal58 ao estudo dos franciscanos.  Relaciona o contexto urbano da época e 

a receptividade dos franciscanos, além de dar ênfase às relações entre a ordem e os 

monarcas59.  Também não negligencia a participação franciscana em meio à multidão 

                                                 
55 MARTINS, Mário. “O Diálogo entre o Infante D. Henrique e Fr. André do Prado”. Sep. De Revista 
Portuguesa de Filosofia.  Tomo XVI, fasc. 3.  Braga: Faculdade de Filosofia, 1960.  Doravante chamado “O 
Diálogo...”.  
56 PRADO, André do. Horologium Fidei – diálogo com o Infante D. Henrique. Introdução e notas: Aires A. 
Nascimento. Ed. Bilíngüe. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1994. 
57 MARTINS, Mário. “O Diálogo...” p. 15. 
58 SARAIVA, António José. O Crepúsculo da Idade Média em Portugal. Lisboa: Gradiva, 1998. 
59 SARAIVA, António José. Ibid. p. 73. 
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anônima – como nos eventos da Revolução de 1383-1385.  Saraiva explica muito bem as 

divisões dentro da ordem, desde os tempos do fundador até os séculos XIV e XV em 

Portugal e, assim como outros historiadores, dá atenção especial à reforma da observância, 

fator que se explica pela disponibilidade de fontes produzidas pelo segmento observante.  

Neste aspecto, Saraiva não difere muito de outros historiadores portugueses.  As fontes 

utilizadas são, na maioria, as crônicas da ordem. Quanto à bibliografia, recorre a muitas 

informações dadas por Mário Martins. 

Oliveira Marques, em sua obra sobre o final da Idade Média60, aborda alguns 

aspectos sobre os franciscanos, embora o faça, com algumas exceções, no contexto das 

explicações sobre as ordens mendicantes de maneira geral.  Tem, contudo, o mérito de 

aludir a certos aspectos pouco abordados pela historiografia portuguesa como, por 

exemplo, a organização institucional dos mendicantes.   

Oliveira Marques faz um bom estudo sobre a expansão mendicante, em comparação 

com as ordens tradicionais, relacionando-a com a preferência dos reis e rainhas e a 

receptividade entre a população61.  Para o autor, a criação em Portugal de províncias 

independentes tem ligação direta com o aumento do poder monárquico. 

José Mattoso, no volume da coleção História de Portugal reservado à monarquia 

feudal62, reserva um espaço pequeno para o estudo da ordem franciscana; entretanto, suas 

explicações sobre a influência franciscana na história da instrução em Portugal são 

relevantes.  As escolas conventuais dos frades mendicantes, tanto de franciscanos como de 

dominicanos, tiveram importância inegável: 

 

Entre nós, e nos séculos XIV e XV, foram importantes as escolas 
dos franciscanos de Lisboa, Coimbra, Santarém, Porto e ainda Guimarães 
e Alenquer.  Em Lisboa, os franciscanos ensinavam, a quem quer que se 
inscrevesse, Gramática, Filosofia, e Teologia.  A partir de 1453 o Estudo 
Geral de S. Francisco de Lisboa era equiparado à Universidade.63 

 

O historiador conclui observando a enorme influência dos mendicantes na 

sociedade medieval portuguesa: 

 

                                                 
60 MARQUES, A. H. de Oliveira. Op. cit. 
61 MARQUES, A. H. de Oliveira. Ibid. p. 380. 
62 MATTOSO, José (coord.). História de Portugal. Vol. 2: a monarquia feudal (1096-1480). Lisboa: 
Estampa, 1993.  
63 MATTOSO, José. Ibid. p. 539. 
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Enfim, os clérigos ilustres dos finais da Idade Média são, para 
além dos prelados seculares, os religiosos de S. Francisco e S. Domingos.  
A preferência dos reis vai agora para eles e não para os monges. É ver o 
papel dos franciscanos no movimento revolucionário de 1383-1385; e é 
ver também como os dominicanos são chamados a ser os guardiões do 
panteão da dinastia de Avis, na Batalha.  Folheiem-se ainda os sete 
volumes do Chartularium universitatis portugalensis: verificar-se-á que 
os escolares e graduados religiosos que aí aparecem são na sua 
esmagadora maioria clérigos mendicantes.64 

 

Muito do que se conhece sobre a história dos franciscanos em Portugal se deve a 

Fernando Félix Lopes.  Este frade franciscano publicou catálogos de fontes e escreveu 

artigos sobre a história medieval de sua ordem.  Em seus estudos de fontes, Lopes discorre 

sobre o percurso dos manuscritos, disponibilidade, condições de produção, bem como 

sobre períodos profícuos ou escassos em informações, traçando, assim, um verdadeiro guia 

para os historiadores que se interessam pela história franciscana65.  Pode-se encarar a 

produção de Fernando Félix Lopes como a de Mário Martins.  Ambos são eruditos 

religiosos que muito contribuíram alicerçando caminhos seguros para as pesquisas 

posteriores, mas não se deve lê-los sem o devido cuidado com os juízos de valor existentes 

em suas páginas. 

Um trabalho atualizado sobre autores franciscanos é o livro de Mário Santiago de 

Carvalho, Estudos sobre Álvaro Pais e outros Franciscanos (séculos XIII-XV)66.  A ênfase 

do trabalho de Carvalho é, sem dúvida, a análise das idéias expostas nos textos de 

franciscanos importantes, vinculando as discussões que suscita à história das idéias, sem 

deixar de realizar contextualizações bastante competentes. 

Nos capítulos cuja temática gira em torno de Álvaro Pais, Carvalho centraliza suas 

explicações nas relações sobre poder: o papel da Igreja e do papa, as relações com o poder 

temporal, etc. Pode-se, desta forma, afirmar que o autor interessa-se em analisar Álvaro 

Pais sob o prisma da teoria política, linha que prevalece nos estudos sobre este franciscano.  

Sobre os franciscanos restantes, destaca-se a análise que faz de André do Prado.  

Primeiramente, fala de aspectos da vida do mestre franciscano, sendo que alguns 

                                                 
64 MATTOSO, José. Ibid. p. 539. 
65 Cf. por exemplo LOPES, Fr. Fernando Félix. Colectânea de Estudos de História e Literatura. Vol. I: 
fontes históricas e bibliografia franciscana portuguesa. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1996. 
Doravante chamado Colectânea de Estudos. 
66 CARVALHO, Mário Santiago de. Estudos sobre Álvaro Pais e outros Franciscanos (séculos XIII-XV). 
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2001. 
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constituem consenso, outros são apenas conjecturas; de qualquer forma, trata-se de uma 

boa explicação a respeito da obscura biografia deste personagem.   

No artigo São Francisco e Portugal – síntese histórico-bibliográfica, de autoria de 

Francisco Leite de Faria67, tem-se a abordagem de algumas problemáticas concernentes ao 

início do franciscanismo em Portugal, às discussões sobre uma possível passagem do 

Poverello de Assis pelo reino português e à rápida expansão dos Menores neste reino.  

Incluem-se ainda um estudo sobre igrejas e sermões dedicados ao santo fundador da ordem 

e um apêndice com catálogos e trechos de fontes.  Este artigo representa bem algumas 

tendências que prevalecem nas pesquisas sobre franciscanos portugueses: o início e 

expansão do movimento franciscano em terras lusas e a ligação da ordem com membros da 

família real. 

Aprofundando mais esta ligação com a família real, têm-se alguns importantes 

trabalhos que esclarecem determinados pontos desta teia complexa.  É o caso das 

explicações de Jaime Cortesão68 que auxiliam no entendimento das inter-relações 

ideológicas entre poder régio e franciscanismo – aspecto negligenciado pela maioria dos 

historiadores que, ou o citam sem aprofundá-lo, ou não ultrapassam as informações 

recolhidas nas crônicas.  O interesse de Cortesão pelo franciscanismo reside na explicação 

do que denomina “mística dos descobrimentos”, um conjunto de ideais presentes na 

espiritualidade franciscana que, segundo o autor, influenciava a mentalidade 

expansionista69. 

Luís de Sousa Rebelo70 também enriqueceu o debate sobre as ligações ideológicas 

entre o poder régio e o franciscanismo.  Ao analisar as concepções de poder nas crônicas 

de Fernão Lopes, Rebelo dá enfoque especial às idéias messiânicas em Portugal, 

explicando como elas influenciaram a criação mítica em torno de D. João I.  Com relação a 

este aspecto, o autor alude à importância das idéias franciscanas no entendimento de uma 

mentalidade messiânica, pois as correntes ligadas aos “espirituais”, influenciadas pelo 

milenarismo joaquimita, favoreceram a criação da “sétima idade”, do “messias” ligado à 

“arraia-miúda”, entre outros temas presentes em Fernão Lopes.  Rebelo conjectura se o 

segmento franciscano mais radical – bem visto pelos franciscanos observantes portugueses 

                                                 
67 FARIA, Francisco Leite de.  São Francisco e Portugal – síntese histórico-bibliográfica. In: Archivo Ibero-
Americano. Tomo 42, 1982. 
68 CORTESÃO, Jaime. Os Descobrimentos Portugueses – Vol. I. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 
Moeda, 1990. 
69 Este aspecto da obra de Jaime Cortesão será retomado no capítulo 3. 
70 REBELO, Luís de Sousa. As Concepções do Poder em Fernão Lopes. Lisboa: Livros Horizonte, 1983. 
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– pode ter influenciado a mentalidade portuguesa do século XV e, conseqüentemente, os 

escritos do cronista-mor de Avis71.  

Atualmente, existem também vários estudiosos que se dedicam à ação missionária 

dos franciscanos durante a Idade Média.  É o que se pode comprovar nas atas dos 

seminários O Franciscanismo em Portugal, publicadas em 200072 e que assinalam uma 

tendência que se consolida cada vez mais.  Como exemplo, destacam-se as comunicações: 

Presença Franciscana em Marrocos nos Séculos XIII-XV, de António Dias Farinha; Os 

Franciscanos em Cabo Verde e na Guiné, de Manuel Pereira Gonçalves; Da Cruzada para 

Missão. O Contributo de São Francisco de Assis, de António Montes Moreira. Os 

seminários em questão demonstram que, por mais abundante que seja a bibliografia sobre 

franciscanos, ainda há muito que esclarecer, principalmente no contexto português, onde 

muitas questões ainda aguardam resposta.  

Uma recente pesquisa em busca de algumas respostas foi realizada pela brasileira 

Teresinha Duarte.  Em sua tese de doutoramento, a historiadora busca elucidar a ação da 

ordem franciscana na sociedade portuguesa considerando os seguintes objetivos: “estudar 

as influências que os Franciscanos exerceram sobre a sociedade portuguesa no decorrer dos 

séculos XIII e XIV”; “saber até que ponto as transformações que estavam acontecendo na 

Igreja da Baixa Idade Média (espiritualidade, liturgia, teologia, práticas devocionais) foram 

capazes de afetar a sociedade portuguesa, neste mesmo período” e “como os Franciscanos 

foram portadores desse processo para dentro da sociedade portuguesa, modificando em 

particular o seu cotidiano”73.  

As lacunas na historiografia encontradas por Teresinha Duarte constituem apenas 

um dos âmbitos a serem explorados, um olhar sobre um recorte específico.  Muitos 

pormenores aguardam os historiadores.  Como vimos, a historiografia sobre os 

franciscanos abunda em obras gerais e de história das idéias.  Especificamente no contexto 

português, existem poucos livros ou teses dedicados à trajetória da ordem franciscana 

durante a Idade Média.  Fala-se muito na ligação entre os franciscanos e os monarcas 

recorrendo-se, geralmente, à consulta de fontes narrativas, mas não se fez uma análise 

profunda destas relações confrontando-se diferentes fontes.  Trata-se, com freqüência, das 

idéias e doutrinas que determinados autores franciscanos expõem, sem, contudo, 
                                                 
71 REBELO, Luís de Sousa. Ibid. pp. 68-69.  As idéias desta obra serão mencionadas outras vezes, portanto 
sobre ela não nos deteremos mais neste capítulo para evitar repetições desnecessárias.  
72 O Franciscanismo em Portugal. Actas/III-IV Seminários. Lisboa. Fundação Oriente, 2000. 
73 DUARTE, Teresinha M. Os Franciscanos em Portugal (1214-1348). Projeto de pesquisa apresentado ao 
Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Nacional de Brasília.  Brasília, 1999, p. 39. 
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correlacionar tais idéias com o conjunto da sociedade da época, o que produz ricas análises 

de cunho teórico-filosófico com modestas incursões verdadeiramente históricas.  Têm-se 

boas análises, sobretudo em estudos extremamente específicos sobre um único franciscano 

ou um determinado tema (ação missionária, escolas conventuais, etc.), mas as alternativas 

para pesquisas estão longe de se esgotarem.  

 Não há sequer uma pesquisa que vislumbre as relações entre franciscanos 

portugueses e poder régio entre o final do século XIV e metade do XV, correlacionando 

fontes de ambiente franciscano com as do contexto régio.  Faltam, sobretudo, explicações 

mais aprofundadas acerca das relações ideológicas entre o poder régio e os frades menores.  

Quanto a isso, os apontamentos feitos por Jaime Cortesão e Luís de Sousa Rebelo ainda 

são muito circunscritos.  Identificar as lacunas no conhecimento, contudo, não esgota os 

pressupostos de uma pesquisa.  Para preenchê-las, necessita o historiador de um arsenal 

teórico que possibilite a interação entre suas hipóteses e o que as fontes podem oferecer.  

 

1.3- Relações entre Representação Social, Poder e Igreja – alguns conceitos. 

 

Na pista de uma representação social presente tanto nas fontes franciscanas quanto 

naquelas emanadas do poder régio, esbarramos na necessidade de explicitar porque esta 

representação social é fundamental para o exercício do poder.  É através das teorias de 

Pierre Bourdieu que podemos iniciar as explicações.  Ao formular o conceito de poder 

simbólico – “um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem 

gnoseológica” 74, que dá um sentido ao mundo e, em particular, ao mundo social – o 

sociólogo definiu uma abordagem eficaz para orientar as pesquisas sobre o exercício do 

poder.  Para Bourdieu, os sistemas simbólicos podem servir como instrumentos de 

imposição ou de legitimação da dominação, a serviço de grupos dominantes, assegurando a 

chamada “violência simbólica”.  Assim, as diferentes classes utilizam-se da produção 

simbólica que podem dispor para imporem a definição do mundo e das relações sociais 

mais em conformidade com seus interesses, produzindo uma verdadeira luta simbólica.  

Nesta luta entram em cena os especialistas da produção simbólica (no caso da religião, os 

grupos sacerdotais), aqueles que dedicam todo seu tempo na elaboração e imposição de 

instrumentos de conhecimento arbitrários (e que são ignorados como tais) da realidade 

social. A ação das instituições religiosas neste âmbito é de fundamental importância.   

                                                 
74 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, p. 9. 
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A Igreja contribui para a manutenção da ordem política, ou melhor, para 
o reforço simbólico das divisões desta ordem, pela consecução de sua 
função específica, qual seja a de contribuir para a manutenção da ordem 
simbólica: (I) pela imposição e inculcação dos esquemas de percepção, 
pensamento e ação objetivamente conferidos às estruturas políticas e, por 
esta razão, tendentes a conferir a tais estruturas a legitimação suprema 
(...); (II) ao lançar mão da autoridade propriamente religiosa de que 
dispõe a fim de combater, no terreno propriamente simbólico, as 
tentativas proféticas ou heréticas de subversão da ordem simbólica.75 

 

 Estes especialistas da produção simbólica oriundos da religião e as lutas travadas 

pelos diferentes grupos destes especialistas em prol do monopólio sobre a distribuição de 

bens de salvação fazem parte do campo religioso.  Ficam deste campo excluídos todos que 

não integram este corpo especializado, pois não possuem o que Bourdieu chama de capital 

religioso.  Os leigos destituídos deste tipo particular de capital reconhecem a “legitimidade 

desta desapropriação pelo simples fato de que a desconhecem como tal”76.  Daí o exercício 

de poder religioso sobre os leigos, através da inculcação de um habitus religioso.  

O habitus, definido de diferentes maneiras por Bourdieu, é uma das principais 

noções de sua construção teórica.  Trata-se de um conjunto de “estruturas incorporadas”, 

um sistema subjetivo, mas não individual.  Outras vezes é definido como “princípio 

gerador e unificador”, como no seguinte trecho: 

 

Uma das funções da noção de habitus é a de dar conta da unidade 
de estilo que vincula as práticas e os bens de um agente singular ou de 
uma classe de agentes (...) O habitus é esse princípio gerador e unificador 
que retraduz as características intrínsecas e relacionais de uma posição 
em um estilo de vida unívoco, isto é, em um conjunto unívoco de 
escolhas de pessoas, de bens, de práticas.77 

 

Preocupado em criar sistemas teóricos a partir do trabalho efetivo de pesquisa, e 

não submeter a atividade empírica e a reflexão a rígidos sistemas teóricos fechados, 

Bourdieu criou a noção de habitus para solucionar sua busca por uma teoria da ação, da 

prática social.  Mesmo definido de diferentes maneiras – todas correlatas, porém – o 

habitus, este sistema de conhecimento que produz práticas e representações, serve no 

                                                 
75 BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Editora Perspectiva, 1998, p. 70.  
doravante chamado A Economia... 
76 BOURDIEU, Pierre. Ibid. p. 39. 
77 BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas – sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 1996, pp. 21-22. 
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entendimento de que o real é relacional.  A prática constitui-se no produto da relação 

dialética entre um habitus e uma situação dada.  

Retornando ao foco de nossa exposição, ressaltemos que a religião não cumpre 

apenas funções diretamente relacionadas às questões de âmbito espiritual; ou seja, os 

leigos esperam dela, além das justificações sobre a angústia existencial, doença, sofrimento 

e morte, as “justificações de existir em uma posição social determinada”.  Além disso, no 

caso do cristianismo ainda há a justificação da história, oferecendo a segurança da direção 

da existência.  O interesse religioso (denominação de Bourdieu para este tipo de interesse 

considerado como função específica do campo religioso) leva, portanto, os leigos a 

esperarem da religião “ações mundanas” e práticas, além das “ações mágicas ou 

religiosas”78.  Assim, o campo religioso atende a diferentes demandas dos leigos.  

Contudo, não se deve esquecer que também atende sua própria demanda.  Leigos e 

religiosos se beneficiam dos sistemas simbólicos produzidos na esfera religiosa.  

Consideração de extrema pertinência, permite que vislumbremos a produção simbólica 

oriunda da religião como um vetor do equilíbrio entre os interesses dos leigos e os da 

Igreja.  Assim, não se objetiva aqui admitir que exista um “recurso” originário da esfera do 

sagrado à disposição do profano, mas sim uma aliança entre as duas esferas, identificável 

através de sistemas simbólicos com função gnoseológica e legitimadora. 

 

Na medida em que os interesses religiosos (pelo menos no que 
têm de pertinente para a sociologia) têm por princípio a necessidade de 
justificar a existência numa dada posição social, eles são diretamente 
determinados pela situação social.  Logo, a mensagem religiosa mais 
capaz de satisfazer a demanda religiosa de um grupo e, portanto, de 
exercer sobre ele sua ação propriamente simbólica de mobilização, é 
aquela que lhe fornece um (quase) sistema de justificativas de existir 
enquanto ocupante de uma posição social determinada.79 

 

Consideram-se aqui os franciscanos como especialistas do campo religioso, ou seja, 

especializados na produção simbólica própria deste campo.  Com respaldo nas relações 

estreitas entre os frades e poder monárquico durante o período contemplado, objetivamos 

analisar como a produção simbólica destes franciscanos atende à demanda de legitimação 

da monarquia portuguesa.  Desta forma, poder-se-á afirmar que um seleto grupo da ordem 

franciscana contribui para o exercício do poder simbólico no reino português.  Detentores 

                                                 
78 BOURDIEU, Pierre. A Economia... pp. 48 e 82. 
79 BOURDIEU, Pierre. Ibid. p. 86. 
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de um capital religioso diferenciado, pois teorizam sobre uma nova espiritualidade, uma 

nova forma de vivenciar a Sagrada Escritura, os franciscanos entram na luta simbólica 

armados de uma religiosidade mais urbana, de ampla aceitação tanto entre os humildes 

quanto entre nobres.   

   

O papa soube reconhecer na Ordem dos Frades Menores um factor de 
expansão da fé, capaz de dinamizar o povo e de responder a necessidades 
que não cabiam na estrutura sedimentada dos bispos e nas velhas ordens 
introvertidas e fechadas nos claustros.80 

 

Resta ainda explicitar qual o tipo de produção simbólica que aqui se faz referência 

e, principalmente, por que ela atende a demanda de legitimação.  

É a identidade cristã implícita nas fontes que nos interessa.  Mais precisamente, 

objetiva-se delimitar qual é a representação social de cristão exposta pelos autores. 

A noção de representação social assume diferentes formas dentro da História 

Cultural.  Ciro Cardoso trata do problema desta noção – ou melhor, da maneira como esta é 

trabalhada – criticando a postura de estudiosos que encaram as representações como 

“medida de todas as coisas”, evidenciando uma forma de “idealismo que consiste em 

acreditar que ‘criamos’ ou ‘constituímos’ o mundo ao nomeá-lo e aplicar-lhe categorias 

lingüísticas ou processos semióticos de derivação mental”81.  Para o autor, no entanto, a 

noção (Cardoso não fala em conceito) de representação social poder ser muito útil.  A 

maneira proposta por ele consiste em adotar a referida noção segundo as teorias da 

psicologia social (numa de suas vertentes), considerada pelo historiador como uma das 

poucas ciências sociais que manejam com precisão a noção de representação social, além 

de não cair na tentação de reduzir o pensamento científico a meras representações.  

Segundo Denise Jodelet 

 

... as representações expressam aqueles (indivíduos ou grupos) que as 
forjam e dão uma definição específica ao objeto por elas representado. 
Estas definições partilhadas pelos membros de um mesmo grupo 
constroem uma visão consensual da realidade para esse grupo.  Esta 
visão, que pode entrar em conflito com a de outros grupos, é um guia 

                                                 
80 SARAIVA, António José. Op. cit.  p. 73. 
81 CARDOSO, Ciro Flamarion. “Introdução: uma opinião sobre as representações sociais”. In: CARDOSO, 
Ciro Flamarion & MALERBA, Jurandir (orgs.) Representações: Contribuição a um Debate Transdisciplinar. 
Campinas, Papirus, 2000, p. 10. 
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para as ações e trocas cotidianas – trata-se das funções e da dinâmica 
sociais das representações.82   

 

Assim, as representações sociais simbolizam algo (o objeto, que pode ser humano, 

social, ideal ou material), mas também expressam alguém (o sujeito, epistêmico, coletivo, 

psicológico ou social).  Para ser mais preciso, elas são construção e expressão do sujeito e 

interpretação e simbolização do objeto.  Fazem parte de um conjunto maior (um sistema 

maior de representações ou uma ideologia). 

O mais respeitado teórico das representações sociais em psicologia social, Serge 

Moscovici, diz que “se nossas representações são sociais, não é apenas por causa de seu 

objeto comum ou pelo fato de que são compartilhadas.  Isso se deve também ao fato de 

serem o produto de uma divisão social do trabalho que as distingue com alguma 

autonomia”83.  Esta afirmação respalda o uso que aqui fazemos das teorias de Bourdieu, 

pois a divisão do trabalho referida por aquele psicólogo social diz respeito à existência de 

grupos responsáveis pela produção simbólica.  Nota-se que as idéias de Bourdieu podem 

perfeitamente ser associadas à linha teórica da psicologia social que aqui expusemos.  

Moscovici diz-nos mais.  Explica sobre duas importantes funções das representações: 

 

Em primeiro lugar, elas convencionalizam os objetos, pessoas ou 
acontecimentos que encontram.  Elas lhes dão uma forma definitiva, as 
localizam em uma determinada categoria e gradualmente as colocam 
como um modelo de determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo 
de pessoas.84 

 

Quanto à segunda função: 

 

Em segundo lugar, representações são prescritivas, isto é, elas se impõem 
sobre nós com uma força irresistível.  Essa força é uma combinação de 
uma estrutura que está presente antes mesmo que nós comecemos a 
pensar e de uma tradição que decreta o que deve ser pensado.85 

 

A representação social de cristão – parte integrante de uma ideologia que contribui 

para a demanda de legitimação da monarquia avisina, ao respaldar a propaganda 

                                                 
82 JODELET, Denise. “Representações Sociais: um domínio em expansão”. In: JODELET, Denise (org.) As 
Representações Sociais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001, p. 21. 
83 MOSCOVICI, Serge. “Das Representações Coletivas às Representações Sociais”. In: JODELET, Denise 
(org.) Ibid. p. 63. 
84 MOSCOVICI, Serge. Representações Sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis: Vozes, 2003, 
p. 34. 
85 MOSCOVICI, Serge. Ibid. p. 36. 
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sacralizadora da nova dinastia – possui uma estrutura própria.  Para investigar a 

estruturação da representação, parte-se da teoria de núcleo central, também originária da 

psicologia social.  Segundo Flament, “o lugar de coerência de uma representação autônoma 

é o núcleo central da representação (...) Parece certo que esse núcleo é uma estrutura que 

organiza os elementos da representação e lhes dá sentido”86.  O núcleo central organiza 

todos os outros elementos da representação, considerados periféricos.  Daí as principais 

características dos elementos centrais serem a saliência e a maior conexidade, em relação 

aos elementos periféricos.  O objetivo aqui é delinear a estrutura da representação social 

cristão identificando seu núcleo central.  É através deste núcleo que demonstraremos mais 

adiante como, no âmbito ideológico, associaram-se os dois níveis de poder: espiritual e 

temporal.  

Mas de onde provêm as vozes do passado nas quais é possível realizar tal análise?  

O corpus documental ao nosso dispor deve conter não apenas o discurso franciscano, mas 

também o régio.  É pela comparação entre os dois que se podem provar as relações objeto 

da análise. 

Obviamente, o conjunto das fontes não serve aos nossos objetivos de uma maneira 

homogênea.  Cada tipo, e até mesmo cada obra considerada individualmente, pode ser útil 

segundo critérios específicos.  O conjunto do corpus, no entanto, é suficiente para, segundo 

os métodos de análise textual utilizados, comprovar as hipóteses norteadoras deste 

trabalho.  Portanto, passamos a detalhar as características de cada obra e os interesses que 

despertam. 

 

1.4- O Horologium Fidei e as Crônicas da Ordem. 

 

O franciscano frei André do Prado não é tão estudado pela historiografia, mas sua 

importância não deve ser menosprezada.  Nascido em Évora por volta de 1385, ingressou 

na ordem franciscana em Portugal antes de estudar filosofia e teologia nas universidades de 

Paris e de Bolonha.  Mário Santiago de Carvalho conjectura que ele pode ter realizado 

parte de seus estudos em solo português, no convento de S. Francisco de Évora e no de 

Lisboa87.  

                                                 
86 FLAMENT, Claude. “Estrutura e Dinâmica das Representações Sociais”. In: JODELET, Denise (org.) 
Ibid. p. 175. 
87 CARVALHO, Mário Santiago de. Op. cit, p. 308. 
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As informações existentes sobre a trajetória de frei André formam um relativo 

consenso entre os estudiosos que a ele consagraram algumas pesquisas.  Sabe-se, por 

exemplo, que exerceu a função de Mestre em Teologia na Escola Pontifícia em Roma a 

partir de 1425 e que, em 1429, é procurador do arcebispo de Braga, o conhecido D. 

Fernando da Guerra, junto à Cúria Romana; tendo sido encarregado por D. Duarte, tal fato 

confirma a capacidade de intervenção de frei André nas instâncias romanas88, além da 

relação com os representantes do poder secular.  Em 1450 ele está de volta a Portugal 

como vigário provincial dos franciscanos.  Presumidamente, foi nesta época que André do 

Prado redige a obra que nos interessa, o Horologium Fidei89.   

 

Não sabemos quando terá regressado, mas deve tê-lo feito poucos anos 
antes e desconhecemos (embora isso não fosse impossível) se ensinou 
teologia ou na Universidade de Lisboa ou no Estudo Geral do Convento 
de São Francisco anexo à Universidade.  Conjectura-se que o diálogo 
dedicado ao Infante D. Henrique, Horologium Fidei, foi redigido neste 
último período, “alguns anos antes de 1450”.90 

 

Quanto a sua função de vigário, certos autores, como Mário Santiago de Carvalho, 

afirmam que o cargo referia-se à observância91.  Mas, se André do Prado era vigário 

observante, porque na relação feita por frei João da Póvoa (confessor de D. João II, 

escreveu um catálogo dos vigários observantes) encontra-se frei Gomes do Porto como 

vigário da observância em 145092? Manuel da Esperança, que utilizou os escritos de João 

da Póvoa como fonte, também afirma ser Gomes do Porto o vigário no ano em questão93.  

Aliás, os cronistas da ordem não nos deixaram absolutamente nada sobre André do Prado.  

Sabemos que exerceu o cargo através da relação do capítulo realizado em Santarém que 

enviou ao geral da ordem, na qual noticia a eleição do ministro provincial94.  Supor-se-ia 

que foi vigário dos conventuais. Esta solução encontra respaldo numa afirmação de 

                                                 
88 CARVALHO, Mário Santiago de. Ibid. p. 311. Cf. também NASCIMENTO, Aires A. “Introdução”. In: 
PRADO, André do. Op. cit, p. 16. 
89 PRADO, André do. Ibid. 
90 CARVALHO, Mário Santiago de. Op. cit. p. 311-312. 
91 CARVALHO, Mário Santiago de. Ibid. p. 311. 
92 PÓVOA, Fr. João da (et alli). Memórias Soltas e Inventários do Oratório de S. Clemente das Penhas e do 
Mosteiro de N. Sª  da Conceição de Matozinhos, dos Séculos XIV e XV. Introdução de A. de Magalhães 
Basto. Sep. do Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. Porto: Editora Marânus, 1940, p. 43. 
93 ESPERANÇA, Fr. Manoel da & SOLEDADE, Fr. Fernando da. História Seráfica da Ordem dos Frades 
Menores de S. Francisco. 5 vols. Lisboa: Officina Craesbeeckiana, 1656-1728, p. 59.  Doravante chamada 
História Seráfica (ou, quando em nota de rodapé, Hist. Ser. seguido do volume correspondente). 
94 NASCIMENTO, Aires do. “André do Prado, Frei”. In: LANCIANI, Giulia & TAVIANI, Giuseppe (orgs.) 
Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa. Lisboa: Caminha, 1993, p. 53. 
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Manuel da Esperança.  O cronista diz que era costume desta época não se utilizar o 

tratamento frei quando se tratava de um mestre conventual, às vezes se utilizava o de 

mestre seguido do nome do frade95.  É o caso de André do Prado, conhecido e 

autodenominado como Magister.  De fato, têm-se poucos dados para dar uma resposta 

final ao problema, mas pelos indícios encontrados, optamos em considerá-lo vigário dos 

conventuais, embora isto não influencie significativamente os resultados finais 

apresentados, pois se considera aqui os franciscanos de maneira geral e não um segmento 

em específico. 

André do Prado também marcou presença no Concílio de Basiléia.  Discursou num 

domingo do ano de 1434 sobre os abusos eclesiásticos e as virtudes necessárias à reforma 

da Igreja96.  

Com relação à sua produção literária, além da obra em questão, escreveu o 

Spiraculum Francisci Mayronis, siue Liber Distinctionum, encontrado em manuscrito nas 

bibliotecas de Assis e Oxford97.  Esta síntese foi fruto de sua dedicação aos estudos e de 

sua capacidade de ensino à época em que se encontrava no Colégio de S. Clemente de 

Bolonha. 

O manuscrito do Horologium Fidei integra o acervo da Biblioteca Vaticana.  Sua 

entrada neste acervo se deu em data muito próxima da época de sua elaboração e da 

atividade do autor na cúria romana.  O inventário mais antigo da biblioteca, de 1475, nos 

dá testemunho da existência do manuscrito98.  Aires Nascimento assegura que apesar das 

atividades do autor na cúria romana e da presença do códice na biblioteca papal, sua 

elaboração teve lugar em Portugal: 

 

A análise codicológica do manuscrito leva-nos a concluir que ele não é 
produzido em ambiente italiano: não lhe corresponde o tipo de letra (uma 
gótica librária em período já de letra humanística só se aceitaria como 
arcaísmo difícil de explicar num scriptorium romano); não lhe 
corresponde igualmente a natureza do material de suporte (o pergaminho 
é demasiado fruste, não totalmente homogêneo, com deficiências de 
coloração e duro em excesso para sair de ambiente humanístico); por 
outro lado, a ornamentação é por demais simples para estar de acordo 
com os hábitos desses mesmos círculos; (...) Somos assim levados a 
admitir que a obra e o respectivo códice tenham sido elaborados em 

                                                 
95 ESPERANÇA, Manuel da. Hist. Ser. II. p. 635.   
96 NASCIMENTO, Aires. “Introdução”. In: Op. cit. p. 16. 
97 CALAFATE, Pedro. Frei André do Prado. In: http://www.instituto-camoes.pt/cvc/filosofia/m5.html 
98 NASCIMENTO, Aires A. “Introdução”. In: Op. cit. p. 7. 
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Portugal, durante período em que Fr. André do Prado se ausentara de 
Roma.99 

 

Como definir o Horologium Fidei?  Trata-se de uma obra teológica um pouco 

descontextualizada dos esquemas acadêmicos, mas na forma tradicional do diálogo100.  Sua 

importância para a história da cultura portuguesa reside, entre outros motivos, no fato de 

ser uma contribuição à teologia realizada por um português que, apesar de ligado aos 

meios romanos, tinha em Portugal, além dos vínculos com sua ordem, relações 

significativas com figuras do ambiente régio (a escolha do infante D. Henrique como 

interlocutor do diálogo é o melhor exemplo disto).   

Quanto ao conteúdo do diálogo pode-se resumi-lo como uma exposição sobre os 

artigos da fé católica.  O texto trata de temas como a liberdade humana, a relação entre 

corpo e alma, a questão das heresias e a unidade da Igreja, afirmando o ideal comunitário 

que deve unir a todos os fiéis.  Uma explicação e defesa do Credo.  O título, por sua vez, 

deve ser encarado no sentido plausível para a época, naquele de instrumentalidade da 

medição do tempo.  Não parece ser necessário o recuo a séculos anteriores na busca de 

diferentes empregos para o termo horologium.  Aires Nascimento entende o título 

empregado pelo franciscano como uma analogia concordante com o cenário de controle do 

tempo que se desenrolava na Europa dos séculos XIV e XV: 

 

Se o horologium é um quadrante em que o tempo é circunscrito e 
mensurado, o Credo é o quadro em que a fé se desdobra em enunciados 
complementares.  Quer se trate de quadrante quer se considere o relógio 
mecânico (e é sabido como os séculos XIV e XV foram particularmente 
sensíveis a estes aspectos – o mais antigo relógio da catedral de 
Estrasburgo é de 1352), os pontos de contacto são óbvios na equivalência 
do Sol com Cristo e do mecanismo do relógio com a Igreja.  Aquele de 
quem procede a revelação e esta como depositária dessa revelação e 
transmissora para os homens.  Além disso, há correspondência entre o 
número dos artigos do Credo, cada um dos quais é confiado a um 
Apóstolo.101 

 

Resultado de uma longa tradição preocupada com a memória da ordem, as crônicas 

franciscanas têm um importante papel em nossa análise.  A História Seráfica, obra de porte 

considerável, foi iniciada pelo frei Manuel da Esperança (1566-1670) no século XVII.  

Franciscano com larga experiência, frei Manuel não é conhecido apenas pela história da 

                                                 
99 NASCIMENTO, Aires A. Ibid. p. 8. 
100 NASCIMENTO, Aires A. Ibid. p. 28. 
101 NASCIMENTO, Aires A. Ibid. pp. 26-27. 
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ordem escrita por ele.  Foi vigário provincial e três vezes ministro provincial, auxiliou 

empreendimentos dos Menores e enfrentou conflitos durante o governo da província, 

situação na qual debruça-se Barbosa Machado para argumentar em seu favor, afirmando 

que, em seu governo, triunfou das artimanhas de alguns súditos102.  Além de Barbosa 

Machado, dele falam Fernando da Soledade, continuador de sua obra, João Pedro Ribeiro, 

Inocêncio da Silva Brito Aranha, entre outros.  Os historiadores da literatura não deixam de 

mencionar seu talento enumerando-o entre os clássicos portugueses.  O próprio frei 

Manuel faz menção de suas contribuições à obra de Wadingo, embora este não as tenha 

aproveitado: “segundo ele mesmo afirma nas ‘Declarações importantes’ com que abre a 

Primeira Parte da História Seráfica, mandou para os ‘Annales Minorum’ informações 

várias”103. 

A História Seráfica, contudo, só teve as duas primeiras partes escritas por Manuel 

da Esperança.  A partir do volume três até o cinco a tarefa é assumida por Frei Fernando da 

Soledade104.  O período que mais nos interessa é aquele abordado pelo primeiro autor, pois 

a partir do volume três começam os relatos de épocas posteriores105.  Ademais, o trabalho 

de pesquisa realizado por frei Manoel é digno de nota. 

 

Para conseguir o fim de tão nobre idea discorreo no anno de 1642 por 
todos os Conventos examinando com incansavel disvelo os archivos onde 
estavão reclusos os materiais para a fabrica do edifício que pertendia 
levantar, de cuja investigação se seguio publicar a Historia Serafica da 
sua Província escrita com igual verdade que elegancia.106 

 

A divisão dos autores segue a cronologia dos avanços da ordem no território 

português.  Segundo o próprio Manuel da Esperança, 

 

A Historia vai dividida em partes conforme aos estados, que a 
Provincia teve.  O primeiro, sendo hua só Custodia chamada de Portugal.  
O segundo, estando ja multiplicada em tres, cujos appellidos erão de 
Coimbra, de Lisboa e de Evora.  O terceiro, depois de se aver levantado 
cõ todas estas Custodias, e cõ o nome primeiro de Portugal em Provincia 

                                                 
102 MACHADO, Diogo Barbosa. Bibliotheca Lusitana. Tomo III. Ed. revista por M. Lopes de Almeida. 
Coimbra: Atlântida Editora, 1966, p. 250. 
103 LOPES, Fr. Fernando Félix. Op. cit.  p. 10. 
104 Manuel da Esperança deixou ainda “treze quadernos” manuscritos para comporem a terceira parte da 
História Seráfica. Cf. LOPES, Fr. Fernando Félix. Ibid. p. 10. 
105 Na realidade, parte do terceiro volume tem relevância para a pesquisa, pois o período sobre o qual 
debruça-se Soledade inicia-se no ano 1448. 
106 MACHADO, Diogo Barbosa. Op. cit. p. 250. 
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distinta, e separada das outras.  O quarto ultimamente quando de todo 
logrou a santa reformação da regular Observancia.107 

 

Nota-se que o plano inicial proposto pelo primeiro autor acabou ganhando mais um 

volume, o quinto, escrito por Soledade. Entretanto, as informações que nos são 

fundamentais iniciam-se na segunda parte (“que conta os seus progressos no Estado de tres 

Custodias, principio de Província, e Reforma Observante”).  O primeiro volume, porém, 

merece uma minuciosa análise, pois apesar da divisão, o conjunto da obra segue, em 

muitos casos, uma ordem temática e não tanto cronológica como o autor informa.  Frei 

Manoel recorre a períodos posteriores repetidamente quando julga necessário.   

Importante lembrar que o interesse da História Seráfica está no fato de serem nela 

relatados acontecimentos, conjunturas e biografias relevantes.  As considerações sobre 

recepção da obra ou ideologia dos autores não são válidas neste caso, já que a redação dos 

cinco volumes é de período bastante posterior ao que nos interessa.  Poderia parecer que se 

trata de uma fonte complementar para realçar dados contextuais, entretanto, acreditamos 

poder investigar a representação social cristão nas páginas da História Seráfica – e das 

outras crônicas, embora todas posteriores ao período abarcado por este trabalho – devido 

ao fato dos cronistas utilizarem, como eles mesmos afirmam, outras crônicas e obras 

franciscanas mais antigas, dos séculos XIII, XIV e XV, para narrarem a história da ordem.  

A Chronica XXIV Generalium Ordinis Minorum, por exemplo, foi redigida em meados do 

século XIV e foi muito utilizada pelos cronistas posteriores.  O manuscrito português do 

século XV intitulado Chronicas dos Ministros e Geraaes da Ordem dos Frayres 

Menores108 nada mais é que tradução parcial daquela crônica.  Manuel da Esperança afirma 

usar, além desta, as crônicas de Frei Waddingo, Frei Marcos de Lisboa, arquivos dos 

conventos, o Bullarium Franciscanum, entre outras obras109. 

Frei Marcos de Lisboa, cronista geral da Ordem dos Menores, redigiu, no século 

XVI, três volumes das Crônicas da Ordem dos Frades Menores que vieram a conhecer 

uma ampla divulgação110.  Especialista nas línguas latina, grega e hebraica, este estudioso 

passou pelo Colégio de S. Boaventura de Coimbra, foi bispo do Porto e desfrutou de 

                                                 
107 ESPERANÇA, Fr. Manuel da.  Hist. Ser. I. p. 7. 
108 Editado por José Joaquim Nunes como Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285). 2 vols. 
Coimbra: Imprensa da Universidade, 1918. 
109 O cronista não se limita aos textos de origem franciscana, pois também recorre a arquivos municipais e 
crônicas régias, por exemplo. 
110 LISBOA, Fr. Marcos de. Crónicas da Ordem dos Frades Menores. Ed. Fac-similada. 3 vols. Porto: 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2001. Doravante chamada Crônicas dos Menores. 
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prestígio dentro da ordem.  Como cronista, não poupou esforços para reunir as informações 

que compuseram os três volumes das crônicas que conheceram 85 edições européias.  

Barbosa Machado também reconhece a importância da obra: 

 

Eleito Chronista Geral da Ordem Serafica, para desempenhar tão 
laboriosa incumbencia discorreo, como rígido cultor do instituto 
Franciscano a pé por Hespanha, França, e Itália, de cuja larga 
peregrinação adquirio hum grande thesouro de noticias pertencentes ao 
argumento da Historia, que meditava de que se seguio escrever as 
Chronicas da sua Ordem com estylo sincero, e verdade summa 
merecendo que fossem traduzidas nas línguas mais polidas da Europa.111 

 

Como o próprio cronista afirma, as Crônicas dos Menores não servem apenas a 

seus companheiros de ordem.  Trata-se de uma obra dirigida a todo cristão, pois nela se 

colhem os exemplos da vida de S. Francisco e de inúmeros seguidores de sua mensagem, 

exemplos do progresso da ordem em diversas regiões da Europa, acontecimentos 

fundamentais para a história dos franciscanos, laudas de autores franciscanos, reprodução 

de bulas papais relacionadas à ordem e, o mais importante, reserva espaço para falar dos 

reformadores observantes em terras portuguesas.  Todos que a puderem ler conhecerão a 

Ordem dos Menores e os grandes feitos de seus membros; constatarão o empreendimento 

dos observantes e seus sucessos em Portugal.  Mesmo não sendo uma crônica específica de 

Portugal, o autor, português, não poderia deixar de redigir capítulos sobre seu lugar de 

origem. 

A edição aqui utilizada baseia-se na de Fr. Luis dos Anjos.  Os motivos para a 

reimpressão são explicados por José Adriano de Freitas Carvalho: 

 

Temos que explicar, brevemente, as razões por que optamos por 
reimprimir a edição preparada por Fr. Luis dos Anjos das três partes de 
Crónicas da Ordem dos Frades Menores e publicada em Lisboa em 
1614-1615 em vez da reimpressão da primeira edição de cada uma das 
três partes (Lisboa, 1557; Lisboa, 1562; Salamanca, 1570).  Por uma 
razão simples e triste: não foi possível encontrar nas principais 
bibliotecas portuguesas um exemplar em estado de conservação que o 
permitisse. (...) Por outro lado, a edição de Fr. Luis dos Anjos não altera o 
texto cronístico de Fr. Marcos, apenas intervindo na redução de alguns 
dos textos espirituais nela publicados, sendo o caso mais grave a redução 
da selecção das laudes de Jacopone de Todi verificado no fim da 
“Segunda Parte”.112 

                                                 
111 MACHADO, Diogo Barbosa. Op. cit. p. 408. 
112 CARVALHO, José Adriano de Freitas. “Introdução.” In: LISBOA, Fr. Marcos de. Crónicas dos Menores. 
p. 3. 
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Cada parte segue um percurso cronológico abrangendo desde a vida do fundador 

até o movimento da Reforma Observante.  Na primeira parte, o autor redige sobre a época 

de S. Francisco, sua biografia, seus milagres e ainda a vida de alguns franciscanos 

contemporâneos do santo.  A segunda parte trata das Ordens Segunda e Terceira, o 

contexto após a morte de Francisco, mais milagres e informa sobre os continuadores da 

obra do fundador.  Já na terceira parte, escrita em Salamanca, o cronista relata a reforma e 

observância da ordem “la qual començo poco antes del ano de mil y quatrocientos, y 

crescio hasta el de mil y quinientos y veynte”.  Como se vê, as Crônicas dos Menores – 

assim como a História Seráfica – fazem a apologia do movimento observante, são fruto de 

frades ligados à observância e consistem no que existe de mais completo para o período 

contemplado (apesar de serem registros de um segmento)113.  Seguem, quanto a isto, a 

tradução portuguesa da Chronica XXIV Generalium Ordinis Minorum. Se frei Marcos não 

utilizou o manuscrito português, ao menos se serviu, como ele mesmo confessa, do original 

latino114.    

Por fim, nossa última fonte oriunda do meio franciscano é também a que mais se 

aproxima do período abordado115.  Trata-se de uma compilação de escritos diversos, a 

maioria atribuída a frei João da Póvoa.  Considera-se aqui esta fonte como narrativa, apesar 

de conter textos bem diferentes entre si.  São narrativos textos como memórias, notícias e 

até o catálogo que consta na compilação.   

 A importância de João da Póvoa não deve ser menosprezada.  Este franciscano 

exerceu papel fundamental na história de sua ordem, além de ser influente no ambiente 

régio.  Foi confessor de D. João II e, ao que parece, esteve presente nos momentos que 

antecederam a morte do monarca, auxiliando na feitura do testamento e, talvez, 

contribuindo na resolução de coroar D. Manuel116.  Após a morte de D. João II, o frade 

abandonou a corte e foi residir no convento da Ínsua, depois preferiu o Convento de Nossa 

Senhora da Conceição de Matozinhos, onde faleceu em 1506, com a idade de 67 anos.  

A contribuição de João da Póvoa para a história da ordem dos frades menores em 

Portugal é inestimável.  Viajante incansável, frei João andou a pé por boa parte da Europa. 

                                                 
113 Fernando Félix Lopes afirma que para o estudo dos franciscanos nos fins da Idade Média encontram-se 
pouquíssimas informações específicas sobre os claustrais. As fontes existentes dizem respeito à Observância. 
Cf. LOPES, Fr. Fernando Félix. Op. cit. pp. 5-6. 
114 Sobre este aspecto cf. SARAIVA, António José. Op. cit.  pp. 78-80.  
115 PÓVOA, Fr. João da (et alli). Op. cit. 
116 BASTO, A. de Magalhães. “Introdução”. In: PÓVOA, Fr. João da. Ibid. pp. 5-6. 



 49

Recolheu informações sobre os conventos da Província de Portugal, consultando os 

arquivos, inventariando, escrevendo memórias, além de beneficiá-los provendo suas 

bibliotecas de livros que trazia das viagens.  Segundo os cronistas, vivenciava na prática 

sua crença na observância, seguindo a tradição deles, afirma Mário Martins:  “nunca trouxe 

alforge nem quem lhe levasse o manto.  Andava de bordão na mão e pedia esmolas pelos 

caminhos, fugindo, quando podia, para as casas solitárias, a fim de se entregar à 

contemplação”117.       

O códice usado na publicação faz parte do acervo da Seção Monástica do Arquivo 

Distrital do Porto.  É importante ressaltar que a produção de frei João ultrapassa o que foi 

publicado na edição consultada, pois Manuel da Esperança e Marcos de Lisboa, em suas 

obras, recorrem ao trabalho de João da Póvoa, referenciando escritos seus que não constam 

nesta publicação.  Nela encontramos as Memórias Sôltas acerca do mosteiro de Nossa 

Senhora da Conceição de Matozinhos, o Catálogo dos Vigários Provinciais da 

Observância de 1447 a 1506, algumas Notícias Avulsas e quatro inventários do Oratório de 

S. Clemente das Penhas.  O primeiro deles é datado de 1369 e é atribuído a Frei Rodrigo da 

Arruda, o segundo recebe o título Inventário de S. Clemente que recebeu frei Diogo de 

Pombal na era de mil e 414 (A. D. 1376), é bem menor que o anterior e não está dividido 

por títulos, o terceiro, feito por Frei Gil de Guimarães e datado de 1457, é mais bem 

organizado que o segundo e, o quarto e último, foi feito por Frei João da Póvoa em 1474 e 

é muito mais extenso que os demais.  Todos possuem grande relevância para o estudo do 

cotidiano dos frades.  Pelo menos com relação a uma localidade específica podemos 

conhecer o que os frades liam, o que possuíam no oratório, o que usavam.  Mesmo os 

inventários anteriores a nosso período são úteis, senão pelo fato de estabelecerem um 

parâmetro para se investigar quais itens foram somados ao longo do tempo, pelo menos 

com relação às referências com datação posterior, intercaladas nos textos originais.  As 

outras partes da fonte são relevantes, não só por trazerem informações e acontecimentos 

sobre a vida dos frades menores, mas por possibilitarem a análise de elementos que 

integram a representação social cristão. 

Cabe perguntar se todo este conjunto de fontes narrativas nos serve no mesmo grau 

de importância.  A obra de João da Póvoa traz muitos dados posteriores a 1450, data que 

limita nossa investigação, mas se destaca por ser um relato confiável, da pena de alguém 

que recolheu pessoalmente os dados que narra e que conviveu em época muito próxima 

                                                 
117 MARTINS, Mário. “O Ciclo Franciscano na nossa Espiritualidade Medieval”. Op. cit, p. 25. 
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dos nossos limites cronológicos.  As crônicas de Marcos de Lisboa, por sua vez, são do 

século XVI, mas falam da ordem como um todo, utilizando-se de crônicas  anteriores. O 

leitor constatará que a História Seráfica foi a mais utilizada das três.  Isto porque, apesar 

de ser a mais distante no tempo – século XVII –, é uma obra extensa, com informações 

detalhadas e, o que é melhor, que trata especificamente do reino português.  Com relação 

aos cuidados necessários no trato de uma obra posterior ao período medieval, basta que se 

atente às fontes que o próprio autor informa ter consultado. 

 

1.5- Fontes do Contexto Régio. 

 
Um dos representantes da Ínclita Geração, infante D. Pedro, muito antes de exercer 

a regência já dava amostras de sua erudição e seu apego pelo saber.  Ele é co-autor do 

Livro da Vertuosa Benfeytoria118.  Com a preocupação de educar príncipes e nobres, esta 

obra alia-se às de D. Duarte e de D. João I integrando o conjunto da prosa doutrinária 

produzida pela família avisina. D. Pedro e o dominicano João Verba produziram um livro 

muito inspirado no De Beneficiis, de Sêneca.  Atualmente, a crítica não o considera 

simples tradução do tratado de Sêneca, o infante e o frade preferiram falar sobre a 

benfeitoria – com cunho mais cristão –, ao invés de benefício.  Mas não é o título, 

tampouco o termo, que define exclusivamente a originalidade e o caráter cristão da obra.  

Trata-se de um trabalho muitíssimo erudito, baseado em textos bíblicos e em autores 

clássicos e medievais.  O infante escreveu, primeiramente – no início de 1418, para ser 

mais exato –, um Livro dos Benefícios, ainda muito próximo do texto de Sêneca.  

Posteriormente, entregou-o a seu confessor, Frei João Verba, que, comparando-o com a 

obra de Sêneca, recolheu o que julgou conveniente e acrescentou ainda mais.  Daí surgiu o 

Livro da Vertuosa Benfeytoria que estava concluído em 1429119.  Este processo denota um 

papel majoritário do frade na autoria do livro, entretanto, Adelino Calado nos esclarece 

sobre as dificuldades na definição exata da participação de cada um dos autores: 

 

Não podemos também esquecer que Frei João Verba era confessor do 
infante e os contactos entre ambos seriam muito frequentes, se não 
diários.  Isso explicaria, pelo menos em parte, a dificuldade que hoje 
temos em distinguir totalmente a participação de cada um deles na 

                                                 
118 D. PEDRO, Infante & VERBA, Fr. João. Livro da Vertuosa Benfeytoria. Ed. crítica, introdução e notas de 
Adelino de Almeida Calado. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1994. 
119 Para maiores detalhes sobre a datação, cf. CALADO, A. de Almeida. “Introdução”. In: D. PEDRO, 
Infante & VERBA, Fr. João. Ibid. pp. XXXVI-XXXVIII. 
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redacção final, e levaria também a admitir que já na segunda redacção 
houve uma ampla participação de D. Pedro.120 

 

O tratado do infante e do dominicano teve uma boa divulgação, pelo menos no 

ambiente da corte foi bem lido.  O próprio D. Duarte o referencia no Leal Conselheiro.  O 

cronista Zurara, apesar de não explicitar, transcreve grandes trechos do tratado em sua 

Crônica da Tomada de Ceuta.  Rui de Pina, na Crônica de D. Afonso V, também fala da 

obra121.  Composto por seis livros, o Livro da Vertuosa Benfeytoria segue uma longa 

tradição de obras didáticas endereçadas aos príncipes, constituindo-se numa espécie de 

speculum.  Mas o tratado de D. Pedro tem suas características próprias. Diferentemente de 

obras semelhantes, os autores utilizam-se de um tema central – a benfeitoria, que dá título 

ao livro – para a partir daí teorizar sobre o ato de governar, “(...) o LVB aborda 

pontualmente a ação do príncipe por meio de um dos pilares da administração monárquica, 

o beneficiar”122. 

Antes da edição que aqui consultamos, o livro em questão teve quatro outras, todas 

da cidade do Porto.  A primeira, sob a responsabilidade de José Pereira de Sampaio, foi 

publicada em 1910 pela Real Biblioteca Pública Municipal.  A seguinte, também da Real 

Biblioteca, surge em 1940, organizada por Joaquim Costa.  A terceira, de responsabilidade 

do mesmo editor, foi terminada em 1947.  A quarta, incluída no volume intitulado Obras 

dos Príncipes de Avis, foi publicada em 1981, com introdução e revisão de Manuel Lopes 

de Almeida.  A edição aqui consultada afirma ser a primeira verdadeiramente crítica – “na 

acepção moderna do conceito” – e tem como base o manuscrito da Real Academia de la 

Historia de Madrid, no entanto, os editores garantem ter recorrido a todos os manuscritos 

conhecidos para se dirimir com rigor os problemas de transcrição123.    

O Livro da Vertuosa Benfeytoria é consultado com o objetivo de se estabelecer 

comparações com o discurso franciscano.  Até que ponto a representação social cristão, da 

maneira concebida pelos franciscanos, é compartilhada pelos membros da dinastia de 

Avis? A isto, responderemos no momento oportuno. 

                                                 
120 CALADO, A. de Almeida. Ibid. p. XXIX. 
121 Para estas referências em outras obras, cf. CALADO, A. de Almeida. Ibid. pp. VIII-IX. 
122 SODRÉ, Paulo Roberto. “A Vertuosa Compilaçom do Infante D. Pedro e Frei João Verba”. In: 
MONGELLI, Lênia Márcia. Op. cit. p. 315.  
123 CALADO, A. de Almeida. Op. cit. pp. XVI-XVII. Além do de Madri, são conhecidos mais cinco 
manuscritos: um da Biblioteca Municipal de Viseu, dois da Biblioteca Pública Municipal do Porto, um da 
Academia das Ciências de Lisboa e o da Bodleian Library de Oxford. 
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Esta dinastia cujos reis e infantes preocupavam-se em deixar à posteridade escritos 

de sua própria autoria, obviamente cuidou com zelo especial da produção de sua memória 

através das crônicas.  Bastante conhecido e estudado, o “cronista da nova dinastia”, Fernão 

Lopes, é um dos mais importantes autores portugueses. António José Saraiva explica a 

necessidade da produção de Fernão Lopes no contexto da implantação da dinastia de Avis: 

 

A nova dinastia resultara de um golpe de estado apoiado numa 
insurreição popular, que culminou nas Cortes de Coimbra de 1385, em 
que D. João, mestre de Aviz, foi eleito rei.  D. João deveu essa eleição ao 
facto de ter assumido a chefia do movimento popular que rejeitava o 
legítimo herdeiro do trono, D. João de Castela, casado com a filha do 
falecido D. Fernando.  Pesava portanto um labéu de ilegitimidade sobre a 
nova dinastia e a missão principal de Fernão Lopes, como cronista da 
corte, era justificá-la.124 

 

Fernão Lopes era tabelião – ou notário geral – do reino, um cargo de nomeação 

régia.  No ano de 1418 era guarda-mor da Torre do Tombo, função que o facultava passar 

certidões de documentos régios.  Antes de 1434, foi encarregado pelo infante D. Duarte na 

tarefa de escrever as crônicas dos reis até D. Fernando e, principalmente, escrever a 

crônica do monarca reinante.  Sabe-se que são de sua autoria a Crónica de Portugal de 

1419, a Crónica de D. Pedro I, a Crónica de D. Fernando e as duas primeiras partes da 

Crónica de D. João I.  “Damião de Góis atribui-lhe ainda a terceira parte da Crónica de D. 

João I (ou Crónica da Tomada de Ceuta), que foi refundida por Zurara, e a Crónica de D. 

Duarte, que foi novamente redigida por Rui de Pina”125. 

À primeira edição da Crónica de D. João I126, em 1644, seguiu-se uma série de 

outras edições nela baseadas, repetindo assim as omissões e os erros.  Para sanar o 

problema, Anselmo Braamcamp Freire publicou, em 1915, uma versão desta crônica, 

extraída do códice n° 352 do Arquivo Nacional da Torre do Tombo.  O manuscrito em 

questão foi preferido pelo erudito após confrontá-lo com dois outros, demonstrando-se 

assim os critérios e a confiabilidade da edição.  A edição aqui utilizada tem por base o 

mesmo manuscrito utilizado por Braamcamp Freire, segundo afirmam os editores: “... 

reimprimimos agora o manuscrito de quinhentos que Braamcamp Freire utilizou, 

                                                 
124 SARAIVA, António José. Op. cit.  p. 166. 
125 SARAIVA, António José. Ibid. p. 167. 
126 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I. 2 vols. Introdução: Humberto Baquero Moreno. Lisboa: Livraria 
Civilização, 1994. Doravante, quando em nota de rodapé, citar-se-á o título seguido do volume 
correspondente. 
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acrescentando-lhe a segunda parte tal como figura no inédito quatrocentista da Biblioteca 

Pública de Évora, que aquele douto lusógrafo considera excelente”127.  

A existência, nas páginas da obra de Fernão Lopes, de sermões de franciscanos 

ligados à família real proferidos em ocasiões especiais128, a participação dos frades durante 

a revolução de 1383-85 e a narração do envolvimento dos franciscanos em eventos 

importantes da política avisina abre a oportunidade de investigação com relação aos nossos 

principais temas.  A análise da crônica, portanto,  nos serve na investigação da participação 

franciscana nos acontecimentos que envolvem o poder monárquico, bem como a 

aproximação dos frades com a corte.  Além disso, junto com a outra crônica analisada, a 

obra de Fernão Lopes é útil na descoberta das homologias entre o cristão, tal como 

representado pelos franciscanos, e a sacralidade legitimadora da dinastia de Avis. 

Gomes Eanes de Zurara sucedeu Fernão Lopes em seus ofícios129.  Foi comendador 

da Ordem do Cristo e, ao que parece, deveu sua instrução ao rei D. Afonso V, que o 

encarregou de continuar as memórias de D. João I130.  Após o término da regência de D. 

Pedro, quando Afonso V assume definitivamente o governo do reino, Fernão Lopes, velho 

e doente, já não pode continuar seus trabalhos.  Os feitos de D. João I foram registrados 

por este cronista até a paz com Castela, de 1411.  É a partir desta data que Zurara anotara 

em seus cadernos os empreendimentos do mestre de Avis.  Como se tratava da época dos 

preparativos para a tomada de Ceuta, Zurara deu maior relevo a esta empresa, o que 

resultou em sua Crónica da Tomada de Ceuta131.  Ao que tudo indica, o cronista iniciou 

sua redação em 1449, trinta e quatro anos depois da conquista da cidade, e a concluiu em 

1450132.   

Além da supracitada crônica, Zurara escreveu a Crónica do Conde D. Pedro de 

Menezes, a Crónica do Conde D. Duarte de Menezes e as crônicas de D. Duarte e de D. 

Afonso V. 

A Crónica da Tomada de Ceuta teve duas impressões anteriores à edição que 

utilizamos: a de 1644, em Lisboa, pelo impressor Antonio Alvarez e a de 1899-1900, na 

                                                 
127 MORENO, Humberto Baquero. “Prefácio”. In: LOPES, Fernão. Ibid. p. 8. 
128 MARTINS, Mário. Op. cit. p. 94.  Transcrevemos, no apêndice, um destes sermões. 
129 O ofício de guarda-mor da Torre do Tombo foi passado a Zurara em 1454, a função de escrever as 
crônicas parece ter sido passada bem antes.  Cf. SERRÃO, Joel. Dicionário de História de Portugal. Lisboa: 
Iniciativas Editoriais, 1965, p. 807.   
130 O monarca parece ter financiado os estudos de Zurara que não era de família nobre.  PEREIRA, Francisco 
Maria Esteves. “Introdução”. In: ZURARA, Gomes Eanes de. Crónica da Tomada de Ceuta por El Rei D. 
João I. Lisboa: Academia das Sciências de Lisboa, 1915. pp. XV-XVI. 
131 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. 
132 PEREIRA, Francisco Maria Esteves. Ibid. p. XXI. 
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verdade uma reimpressão da edição de 1644 que modernizou a linguagem e a grafia das 

palavras133. 

Assim como a crônica escrita por Fernão Lopes que analisamos, a Crónica da 

Tomada de Ceuta nos serve na investigação das homologias já referidas, além de trazer o 

suposto conteúdo de sermões franciscanos134 e de narrar o protagonismo de frades menores 

em importantes eventos.  

São essas nossas principais fontes, aquelas usadas para investigar a representação 

social, ou seja, as que receberam um sistemático tratamento metodológico; outras, porém, 

foram consultadas para referências contextuais e não foram submetidas aos processos de 

categorização, seriação, etc.   

Para que as fontes digam algo, é preciso interrogá-las adequadamente.  São as 

questões certas do pesquisador que descortinam os dados por detrás das aparentes 

obviedades dos textos.  “Que a palavra das testemunhas não deve ser obrigatoriamente 

digna de crédito, os mais ingênuos dos policiais sabem bem”, afirmou Marc Bloch ao 

teorizar sobre o método crítico na pesquisa histórica135.  Para as respostas certas são 

necessários métodos pertinentes. Os métodos de análise de conteúdo, tal como expostos 

por Laurence Bardin136, serviram muito bem para fazer emergir dos textos analisados a 

representação social que aqui nos interessa. Na abordagem das fontes, o cristão, aliás, sua 

representação social, pode ser delineada mediante a análise categorial e a de co-

ocorrências. 

Tendo em vista as principais características do núcleo central da representação 

social – saliência e poder associativo dos elementos que o compõe – a análise categorial 

trouxe a lume a freqüência de diferentes elementos organizados por categorias (que são as 

seguintes: poder espiritual, poder temporal, atributos do homem, comunidade, o outro), 

enquanto que a análise de co-ocorrências organizou estes elementos segundo a freqüência 

com que aparecem associados entre si.  Deste modo, chegou-se à estruturação da 

representação social em questão identificando seu núcleo central.  Mas, por ora, não nos 

ocupemos da análise137.  Interessa-nos agora delimitar o contexto onde as idéias e relações 

que investigamos tiveram lugar. 

                                                 
133 PEREIRA, Francisco Maria Esteves. Ibid. p. XCV. 
134 No apêndice, encontra-se um dos sermões do franciscano João Xira. 
135 BLOCH, Marc. Apologia da História, ou, O ofício de historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 
89. 
136 BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, s.d. 
137 Reservada para a Parte II. 



Capítulo 2 – Regnum e Sacerdotium no Pensamento Franciscano. 

  
 

 A ordem franciscana implantara uma nova perspectiva no mundo ocidental.  

Mensagem cristã renovada, certamente. Religiosidade urbana, novas concepções a respeito 

do pobre, da caridade, novas devoções, culto à pobreza e outras características já muito 

analisadas pela historiografia denotam a importância da ordem.  Mal havia nascido, a 

ordem dos frades menores cresceu significativamente, influenciou diferentes setores da 

sociedade e participou ativamente das questões de seu tempo.  Mesmo com as 

preocupações do santo fundador com relação ao saber, à ciência mundana, os frades 

menores imiscuíram-se no mundo universitário.  Muitos deles tornaram-se teóricos 

influentes que modificaram os rumos do pensamento cristão.  As modificações do cenário 

político europeu, principalmente a partir do século XIII, criaram a necessidade de dar 

novas explicações para um problema que não era novo: as relações entre poder temporal e 

poder espiritual.  A participação dos pensadores franciscanos neste debate é de 

fundamental importância na história do pensamento político. 

À época aqui contemplada, falar do poder significa tratar das relações entre os 

poderes.  Em diferentes tratados, o Estado é, basicamente, explicado a partir de suas 

relações com a Igreja.  Torna-se, portanto, difícil descrever o quadro das idéias que 

explicam o poder temporal desconsiderando o outro lado da questão.  Para facilitar a 

exposição, trataremos primeiro da maneira pela qual a tradição franciscana concebeu o 

poder temporal para depois passarmos às explicações sobre a Igreja, ou seja, as concepções 

que explicavam sua natureza e suas relações com o mundo.  Apesar de explicados 

separadamente, ver-se-á a interdependência dos conceitos.  Em seguida, veremos como os 

frades menores entendiam o homem.  Principal personagem da Criação, razão de toda a 

história que o leva ao Julgamento Final, importa saber seu lugar em meio às teorias do 



Estado e da Igreja.  Finalmente, torna-se imprescindível especificar o contexto geográfico 

que nos interessa.  As teorias em questão, na Península Ibérica, devem ser consideradas 

com base no protagonismo de um autor: frei Álvaro Pais.        

 

2.1- Concepções acerca do poder temporal. 

 

O século XIII marca o triunfo do sacerdotium.  Por volta de 1300, o papa Bonifácio 

VIII pode regozijar-se do que a Igreja havia conquistado.  As festas do jubileu não 

coroaram simplesmente o êxito pessoal do pontífice; conforme afirma Francis Rapp, “... 

celebraron también el triunfo de las ideas que Gregório VII había formulado nítidamente 

por primera vez a finales del siglo XI”138.  Os embates com Felipe, o Belo, pareciam 

favorecer o papa, que afirmava a tradição hierocrática contra as pretensões do monarca 

francês, seguidor das ações de seus predecessores e convencido de que o poder de um rei 

devia abarcar a vida religiosa de seu reino.  Todavia, nem a excomunhão, nem o teor da 

bula Unam Sanctam, modificaram os propósitos de Felipe, ao contrário, o embate agravou-

se e culminou na humilhação sofrida por Bonifácio VIII em Anagni nas mãos do 

conselheiro do rei, seus amigos e mercenários.  Meses depois, o pontífice, já muito velho, 

morreu.  

Os confrontos entre os dois líderes denotam uma realidade do contexto europeu a 

partir do século XIII: o fortalecimento das monarquias nacionais. Os reis, cercados de 

administradores cada vez mais competentes, aumentam consideravelmente a jurisdição 

dentro de seus territórios. O Império perde gradativamente seu poder de ação.  As comunas 

italianas setentrionais, por instigação do papa, expulsam as tropas de Frederico II.  Aos 

poucos, o Império passa a se resumir ao território da Alemanha e a uma monarquia eletiva.  

Não apenas o Império, mas ambas as instâncias de poderes universais perdem o prestígio e 

o poder na prática.  Este quadro agrava-se durante os séculos XIV e XV e, no caso da 

Igreja, torna-se impossível exercer a unidade com dois papas rivais no poder, um em Roma 

e outro em Avignon. 

 

O cisma pontifical (...) retirou uma grande parte do seu prestígio ao 
papado e viu redobrarem-se as críticas contra a burocracia romana, 
considerada prejudicial aos verdadeiros ideais eclesiásticos, assim como 

                                                 
138 RAPP, Francis.  Op. cit. p. V. 
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os ataques contra a primazia dos papas, que não teriam mais do que uma 
potestas actuallis.139 

 

Este contexto conflituoso das relações entre os detentores dos poderes espiritual e 

temporal é essencial para avaliarmos as idéias que diferentes teóricos propuseram para 

explicar a natureza do poder.  Vejamos alguns aspectos de um episódio importante deste 

conflito: a querela entre o papa João XXII e o imperador Luís IV.  A discussão sobre os 

ideais franciscanos, bem como o papel das teorias dos frades menores sobre o poder, 

assumem um inegável protagonismo durante os eventos que caracterizaram a disputa entre 

o papa e o imperador.  

Luís, duque da Baviera, tentava ganhar o reconhecimento como imperador por 

parte da Sé Apostólica, mas o papa estava por demais envolvido com a política franco-

angevina antiimperial, liderada por Roberto, rei de Nápoles, que não admitia as pretensões 

de Luís IV.  Mesmo vencendo seu rival na disputa pela coroa, em 1323, Luís enfrenta a 

recusa do papa em aceitar sua coroação.  Tal como o rei Filipe, o Belo, o bávaro – como 

era denominado – apelou ao concílio geral para julgar o papa.  Mais ainda: Luís, em Roma, 

elege um antipapa e recebe a coroa de imperador em 1328.  Após esta, que pode ser 

chamada “la dernière grande lutte de l’Empire et du Sacerdoce”140, o Império é só mais um 

reino entre os outros141.  Quanto à Igreja, é-lhe imposta uma adaptação: conforme acima 

foi dito, o fortalecimento dos reinos muda o quadro político europeu.  A partir daí, é 

preciso considerar, nas tentativas de recuperação da Igreja, estes importantes detentores do 

poder temporal.  

No campo das idéias, prolongavam-se as discussões entre os defensores da 

hierocracia e os ideólogos do corporativismo sócio-político.  Contudo, um certo debate deu 

dimensão nova a tais discussões.  Surge, nas primeiras décadas do século XIV, a discussão 

teórica em torno da “pobreza evangélico-franciscana”.  Apesar do cerne do problema 

existir desde os tempos do fundador da ordem, o alcance agora, tanto institucional quanto 

teórico, é de grandes proporções.  João XXII, em meio às discussões que dividiram a 

ordem franciscana em duas facções (os espirituais e os conventuais), condena a visão dos 

                                                 
139 QUESADA, Miguel-Angel Ladero. “Catolicidade e Latinidade (Idade Média – século XVII).” In: DUBY, 
Georges (org.) A Civilização Latina – dos Tempos Antigos ao Mundo Moderno. Lisboa: Dom Quixote, 1989, 
p. 133.  Cf. também GEREMEK, Bronislaw. “Igreja.” In: Enciclopédia Einaudi. Vol. 12: Mythos/Logos – 
Sagrado/Profano. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1996,  p. 174.   
140 QUILLET, Jeannine.  Les Clefs du Pouvoir au Moyen Âge. Paris: Flammarion, 1972, pp. 75-76.  
141 Cabe, entretanto, lembrar que o Império, mesmo perdendo o poder na prática, ainda tem certa força no 
campo simbólico. Cf. GUENËE, Bernard. Op. cit.  p. 54. 
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defensores da pobreza radical.  O capítulo da ordem realizado em Perúsia, em 1322, 

produziu duas encíclicas a respeito dos ideais de pobreza franciscana.  Esta discussão, 

incômoda para a Igreja, agravava a situação da ordem, sobretudo considerando o problema 

dos grupos milenaristas franciscanos.  Querendo uma ordem mais submissa e “menos 

espalhafatosa”, João XXII decreta a bula Cum Inter Nonnulos, contestando o capítulo 

perusiano142.  Nela, o pontífice afirmava que Jesus, mesmo tendo vivido na pobreza, havia 

exercido o direito de propriedade.  Tendo provocado descontentamento em toda ordem, 

João XXII começa a perseguir seu ministro geral, Miguel de Cesena.  Junto com outros 

dignatários da ordem e com Guilherme de Ockham, Miguel decide refugiar-se com o 

inimigo do papa, o imperador Luís IV.  Estes frades, também conhecidos como 

“dissidentes de Munique”, foram, segundo José Antônio de Souza, os autores do opúsculo 

Quoniam Scriptura Testante143. A referida obra não é exatamente um tratado de filosofia 

política, mas “uma espécie de declaração de princípios e direitos, quando se refere ao 

Império e ao seu dirigente, e de uma contestação das aspirações hierocráticas do 

Papado”144. 

O opúsculo é exemplar para se analisar as concepções de poder defendidas pelos 

frades descontentes com o pontífice.  Se admitirmos a hipótese de José Antônio de Souza 

sobre a autoria do opúsculo em questão, temos em mãos uma espécie de síntese de algumas 

das principais teses defendidas por Marsílio de Pádua, Guilherme de Ockham e Miguel de 

Cesena.   

Dos privilégios e direitos do Império, bem como do imperador e dos príncipes 

eleitores, destacam-se os seguintes: o Império “ocupa uma posição de preeminência em 

relação aos demais reinos”; “não está mais subordinado ao papa do que os outros reinos do 

mundo”; o imperador eleito de forma legítima pelos príncipes eleitores não precisa da 

confirmação do pontífice; assim como não pode depor monarcas dos outros reinos, o papa 

“também não tem competência para fazer isso com o Imperador”; “igualmente, como ele 

não pode transferir um reino de um povo para outro, não pode fazer isso com o império”; o 

                                                 
142 SOUZA, José Antônio de C. R. “Miguel de Cesena: pobreza franciscana e poder eclesiástico”. In: 
Itinerarium – revista quadrimestral de cultura.  Ano XXXIV – nº 130-131. Braga: Editorial Franciscana. 
janeiro/agosto, 1988, p. 198. Doravante chamado “Miguel de Cesena”.   
143 SOUZA, José Antônio de C. R. “Os Franciscanos Dissidentes de Munique, Marsílio de Pádua e o 
Opúsculo Quoniam Scriptura Testante.” In: Cultura – revista de história e teoria das idéias. Vol. XII. Lisboa: 
Centro de História da Cultura, 2000/2001. Doravante chamado “Dissidentes de Munique”. 
144 SOUZA, José Antônio de C. R. Ibid. p. 291. 
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imperador, “na condição de Rei dos Romanos, possui imediatamente o poder para governar 

e administrar os bens do Império”145. 

O imperador é tido como único e supremo governante da cristandade.  Seu poder 

provém diretamente do Criador.  A tese da origem do poder imperial assenta no princípio 

de que Deus utiliza-se dos príncipes eleitores como instrumentos de transmissão de poder; 

como representantes dos habitantes do Império e instrumentos divinos, os príncipes devem 

escolher seu chefe supremo. 

Este chefe supremo, sucessor dos antigos imperadores romanos, deve exercer sua 

soberania em todo o território (inclusive em regiões onde seus predecessores exerceram 

seus direitos).  Desta forma, o imperador detém alguns direitos sobre o clero, segundo as 

linhas do opúsculo.  São eles: o direito à cobrança de impostos dos eclesiásticos que 

possuam bens no interior do Império; o direito de designar eclesiásticos para cargos 

administrativos, que passam a dever esta competência ao imperador e não à potestas 

ordinis ou à potestas jurisdictionis. O primeiro destes direitos contesta o direito de 

imunidade fiscal do clero, que foi sancionado no IV Concílio de Latrão, em 1215, 

conforme lembra José Antônio de Souza146.  Esta maneira de caracterizar o poder 

governativo, inserida no opúsculo Quoniam Scriptura Testante, está em acordo com as 

teorizações sobre o poder que vieram a lume no final do século XIII e início do século 

XIV, e que receberam forte influência da Política de Aristóteles.  

Um dos franciscanos dissidentes em específico foi, sem dúvida, um dos mais 

relevantes autores não só para a teoria política, mas para a filosofia cristã em geral.  

Guilherme de Ockham foi um dos principais teóricos das relações Igreja/Estado.  Como 

partícipe direto de alguns dos principais eventos da querela entre papa e imperador147, 

Guilherme defende a independência do poder imperial em seus textos.  Nestes, pode-se 

identificar dois aspectos: o polêmico, no qual rebate os hierocratas, e o construtivo, que diz 

respeito às suas formulações de novas explicações148. Com relação ao primeiro aspecto, 

apoiou-se nas Sagradas Escrituras para demonstrar que o Império antecedeu à instituição 

do papado.  Uma das principais características de suas formulações – considerando o 

                                                 
145 SOUZA, José Antônio de C. R. Ibid. p. 292. 
146 SOUZA, José Antônio de C. R. Ibid. p. 300. 
147 Jose Antonio Merino chega a afirmar que Ockham não escreveu tratados políticos por vocação intelectual 
ou como resultado da evolução de seus sistemas filosóficos, mas o fez devido às circunstâncias, analisando e 
criticando as questões de seu tempo. Cf. MERINO, Jose Antonio. Op. cit.  p. 358. 
148 SOUZA, José Antônio de C. R. “As Idéias de Guilherme de Ockham sobre a Independência do Poder 
Imperial”. In: Revista de História das Idéias 8 – O Sagrado e o Profano.  Coimbra: Instituto de História e 
Teoria das Idéias/Faculdade de Letras, 1986. 
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segundo aspecto – é que Ockham não dessacraliza o poder imperial; afinal, todo poder vem 

de Deus.  A autoridade é originada em Deus, mas é efetivada pela razão e vontade dos 

homens.  “... para Ockham a efetivação daquela capacidade de escolher alguém como 

chefe político de uma comunidade, ocorria normalmente quando os seres humanos, atentos 

à recomendação da inteligência agiam nesse propósito”149.  Esta proeminência da liberdade 

humana é um dos pontos basilares da filosofia de Ockham. 

É importante que atentemos para o fato de que Guilherme não defendia o 

autoritarismo político.  Sua ênfase na liberdade de escolha dos homens não poderia 

coexistir com qualquer tipo de poder absoluto.  Eis o que nos diz um estudioso da filosofia 

do franciscano: 

 

Aunque Occam defendía la independencia de los jefes y de los 
gobiernos temporales del poder de la Iglesia, no sostenía en modo alguno 
el absolutismo político. El principio filosófico y jurídico sobre el que se 
apoyaba era que todos los hombres nacen libres y tienen el derecho 
natural de elegir los propios gobernantes, comparable al derecho natural 
de la propiedad privada.150 

 

Guilherme distancia-se tanto dos defensores da hierocracia quanto de Marsílio de 

Pádua ao oferecer uma linha de pensamento político bem particular.  O “dai a César o que 

é de César” ensina que o governo temporal é independente da Igreja, contudo, Ockham não 

subordina a Igreja ao Estado como faz Marsílio no Defensor Pacis, obra que, aliás, ele 

conhecia muito bem.  Para Ockham, a distinção entre os poderes era mais importante do 

que a discussão sobre a supremacia de um dos dois.  Para explicar a autoridade política, o 

franciscano parte dos mesmos pressupostos que utiliza em suas teorias sobre a propriedade.  

A característica básica destas explicações reside na idéia de dominium, que nada mais é do 

que um conjunto de direitos pessoais, de realidades passíveis de serem apropriadas.  “El 

dominium para el maestro inglés implica tanto el derecho de disponer o de reivindicar algo 

ante um tribunal como el derecho de poder gobernar sobre personas o cosas”151.   O 

exercício do poder temporal e a propriedade privada partem, portanto, do mesmo princípio.  

O próprio Guilherme de Ockham assim o explica: 

 

                                                 
149 SOUZA, José Antônio de C. R. Ibid. pp. 310-311. 
150 MERINO, Jose Antonio. Op. cit. p. 363. 
151 MERINO, Jose Antonio. Ibid. p. 364. 
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El poder de apropiarse de bienes por parte de una o más personas o por 
parte de un órgano colegial ha sido concedido por Dios al género 
humano; y por una razón parecida ha sido dado por Dios, sin la ayuda o 
la colaboración humana, el poder de darse gobernantes que tengan 
jurisdicción temporal, ya que la jurisdicción temporal entra em todo 
aquello que es necesario y útil para uma vida tranquila y ordenada.152 

 

Não se pode afirmar que Guilherme de Ockham foi um revolucionário, pelo 

contrário, tinha grande respeito pelas leis e costumes e, sobretudo, pela Igreja.  Todavia, 

criticava qualquer forma de autocracia por ser contrária ao respeito à liberdade.  Esta 

vinculação entre a origem do poder civil e o consentimento – baseado na vontade livre dos 

homens – já havia sido defendida por um dos mais insignes representantes da Escola 

filosófica franciscana, João Duns Escoto.  Há diferenças nas teorias dos dois autores153, 

mas, assim como em Guilherme de Ockham, nas concepções de Escoto a autoridade 

política é fruto da vontade livre dos homens.  

 

Para el doctor franciscano únicamente la autoridad paterna es de 
derecho natural, en tanto que la autoridad civil y política tiene su origen 
en el consentimiento y en la elección libre de los ciudadanos, quienes 
confieren autoridad a una o a más personas, según las diversas 
circunstancias históricas y culturales.154 

 

A obediência é entendida, na filosofia de Escoto, como conseqüência do pecado 

original.  Para o autor, numa sociedade perfeita, nenhum homem obedeceria outro homem, 

mas como nas sociedades reais isto ocorre, deve-se ter em conta os preceitos cristãos, ou 

seja, mandar sem tirania e obedecer sem irracionalismo.  O consentimento mútuo é 

essencial.  Tendo-o como origem, a autoridade política legítima não deve opor-se à lei 

divina nem à dignidade do homem.  Deve sempre estar em consonância com o princípio do 

bem-comum. 

Um franciscano catalão, bem menos lembrado pela historiografia, também criou um 

conjunto de concepções políticas de relevo.  Francisco Eiximenis, passou grande parte de 

sua vida na Valencia do século XIV e escreveu diversas obras, tanto em latim quanto em 

língua vulgar.  Suas teorias políticas abordavam a unidade cristã, as idéias de Reino e 

                                                 
152 OCKHAM, Guilherme de.  Apud. MERINO, Jose Antonio. Ibid. p. 364. 
153 Guilherme de Ockham chegou a refutar alguns pontos do pensamento de Escoto. Cf. MERINO, Jose 
Antonio. Ibid. p. 266. 
154 MERINO, Jose Antonio. Ibid. p. 263. 
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príncipe, bem como o pacto entre este e os súditos.  Sobre seu ideário político, explica 

Vânia Fróes: 

 

A primeira noção política importante nessas obras, é a que coloca 
Eiximenis, num otimismo franciscano, com esperança numa próxima 
renovação da Igreja e do mundo e era sobretudo na recuperação da 
unidade que estava a mudança.  Igreja e sociedade deveriam formar, para 
ele, um único corpo.  Dividindo poder secular e poder papal, conforme os 
velhos princípios da teologia política da Alta Idade Média, Eiximenis 
inova num certo aspecto ao definir Reino.  O Reino é o território que 
compreende as cidades e vilas.  O conjunto da comunidade unida protege 
seus próprios interesses e o príncipe deve defendê-la, mas regido pela lei 
e os costumes.155 

 

Nota-se que, além das preocupações comuns com outros pensadores franciscanos, 

Eiximenis está atento às transformações políticas de sua época.  Preocupado em definir o 

reino, associa as cidades, tão caras ao franciscanismo, aos conceitos políticos.  Quanto ao 

chefe temporal que detém a responsabilidade de reger este território, o frade catalão afirma 

que é sua função servir a Deus, promovendo a justiça, a misericórdia e a verdade, bases da 

coisa pública, necessárias ao bem-comum156.   

Ao unir a questão da unidade da Igreja com seus conceitos políticos, Eiximenis nos 

dá mais uma prova da dificuldade em separar os dois lados da relação que nos interessa.  

Imbricados, regnum e sacerdotium explicam a sociedade como um todo.  

 

2.2- A Preocupação com a Ortodoxia e as Concepções de Ecclesia. 

 

Os impedimentos ao antigo sonho do universalismo prejudicaram as aspirações do 

Império, mas, sobretudo, as da Igreja.  Aliás, a crise pela qual a instituição passa não se 

resume aos problemas da universalidade.  Tendo ligação direta com estes, tem-se a questão 

da unidade.  Esta é necessária às pretensões universalizantes e na Igreja, como foi 

lembrado mais acima, não há unidade de comando desde 1378 a 1417.  A situação 

agravava-se ainda mais quando diferentes movimentos heréticos criticavam a hierarquia 

eclesiástica e a própria ação da Igreja, traidora, segundo eles, dos ideais cristãos.  Qual 

                                                 
155 FRÓES, Vânia Leite. Era no Tempo do Rei – estudo sobre o ideal do rei e das singularidades do 
imaginário português no final da Idade Média. Tese (concurso para professor titular). Niterói: UFF, 1995, p. 
94. 
156 FRÓES, Vânia Leite. Ibid. p. 96. 
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arma usar contra a heterodoxia? A ortodoxia, lembrada, reafirmada e aliada à coerção do 

braço secular.      

Além disso, a Igreja precisava afirmar-se diante do poder temporal, lutar pela sua 

jurisdição nesta Europa fragmentada.  Tornava-se cada vez mais difícil o exercício do 

poder em todos os reinos que emergiam e conquistavam a soberania em seus territórios.  

Mais do que pensar as relações entre o espiritual e o temporal, a Igreja repensa a 

concepção que tem de si própria.  Um problema básico se impunha: como conciliar o 

universalismo e a unidade da Igreja perante a crescente emancipação dos reinos europeus?  

Francisco José Silva Gomes157 nos explica que, no século XVI, houve uma redefinição no 

ideal de cristandade, “... não mais à escala de uma cristandade única e una, mas à escala de 

cada Estado moderno”. Desta forma, surgia assim uma nova modalidade: o Estado 

confessional.  “A teoria medieval dos dois poderes não relacionava mais dois poderes 

universais, mas a Igreja e vários Estados soberanos”.  Obviamente, esta redefinição foi 

resultado de um processo que trespassa os últimos séculos da Idade Média.  Como esta 

adaptação foi feita durante os séculos XIV e XV nos diferentes reinos europeus é uma 

questão convidativa aos medievalistas.  Um bom caminho a ser percorrido é considerar que 

a Igreja começava a delinear uma concepção societária de si mesma: 

 

A eclesiologia tendia, desde os conflitos entre a Igreja e o Estado 
dos séculos XIV e XV – império e papado, monarquias “feudais” e 
papado –, a acrescentar a noção de societas à noção de potestas (...) 
Como na cristandade medieval dominou o confronto entre os dois 
poderes, a Igreja se autocompreendia como uma potestas, o poder 
espiritual.  A partir do século XIV, a emancipação do Estado e a 
laicização criaram as condições de possibilidade para que a Igreja se 
autocompreendesse como uma societas perfecta (societas genere et iure 
perfecta), isto é, como um domínio à parte, na sua ordem 
independente.158 

    

Esta consideração é de importância fundamental para o desenrolar do que aqui se 

investiga.  Mas o que nos interessa, por ora, é analisar como os franciscanos participaram 

destas redefinições sobre o papel da Igreja.  Retornemos um pouco no tempo e vejamos o 

que os frades menores estavam escrevendo sobre o tema no século XIII. 

A eclesiologia defendida por alguns frades ligava-se aos problemas da atividade 

pastoral, como a predicação e a audição às confissões.  Religiosos como S. Boaventura, por 
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158 GOMES, Francisco José Silva. Ibid. p. 57. 
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exemplo, desejavam responder à visão do clero secular na qual a organização eclesiástica é 

fixa e imutável.  O papa, visto como bispo de Roma, apesar do lugar privilegiado que 

detém, não deve desrespeitar as estruturas pastorais tradicionais, de origem divina.  Como 

esta visão negava aos mendicantes a cura animarum, os teóricos franciscanos priorizaram 

o lugar do papa como representante de Cristo na Terra, os bispos não seriam mais que seus 

lugares-tenente. Obviamente, os membros das ordens mendicantes queriam assegurar seus 

lugares e funções pastorais na Igreja, daí a exaltação das prerrogativas do papa que, como 

chefe supremo, poderia favorecê-los.  Esta visão reforçou a idéia de monarquia papal e a 

teocracia de pretensão universalista.  Estes autores, viam “l’Eglise comme une peuple 

unique d’extension universelle sous l’autorité pastorale d’un même caput, le pape”159. 

Especificando um pouco mais as idéias de S. Boaventura, ministro geral da ordem e 

uma espécie de “presque second fondateur de l’Ordre des frères mineurs”160, pode-se dizer 

que sua visão de Igreja é dominada pela cristologia.  É da plenitude do Cristo, Verbo 

encarnado, que os homens recebem a graça.  Ele continua atuando na vida na Terra, mas 

instituiu estruturas de sacramentos e ministérios pelos quais a Igreja é constituída.  Igreja 

que é identificada, às vezes, como corpo místico.  Há que se fazer, no entanto, a distinção 

entre pecadores, membros da Igreja, e justos, que verdadeiramente compõem o corpus 

mysticum.  

Quanto às prerrogativas do papa, pode-se afirmar que S. Boaventura foi o principal 

teórico da monarquia papal no século XIII.  Reserva ao pontífice a plenitude de poder, 

autoridade suprema em termos jurisdicionais e doutrinais. “L’Eglise n’existe en sa vie de 

grâce que par le Christ; elle n’existe en sa vie canonique ou sociale qu’à partir du pape, son 

vicaire”161.  Um pouco influenciado pelo joaquimismo, Boaventura delineou uma visão de 

Igreja assentada numa espécie de linha histórica.  Há um sentido, um progresso dividido 

em fases.  Yves Congar nos oferece a explicação: 

 

Non seulement il existe un progrés historique dans la connaissance de 
Dieu, croissance vers la réalité eschatologique dans l’histoire, mais 
l’histoire totale se prête à des divisions ternaires qui répondent aux 
Personnes de la Trinité divine et, d’une certaine façon, les manifestent.  

                                                 
159 CONGAR, Yves. L’Eglise: de saint Augustin à l’époque moderne. Paris: Les Editions du Cerf, 1970, p. 
251. 
160 CONGAR, Yves. Ibid. p. 221. 
161 CONGAR, Yves. Ibid. p. 223. 
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Ainsi l’exemplarisme divin et celeste, qui a tant freiné les mouvements de 
renouvellement au Moyen Age, est ici assume dans l’histoire.162 

 

A corrente hierocrática continuou a se fortalecer durante o século XIV, malgrado 

alguns casos como a humilhação em Anagni no século anterior e o contexto de crise da 

Igreja.  Os principais hierocratas do final do século XIII e da aurora do XIV foram 

agostinianos como Egídio Romano, Tiago de Viterbo e Agostino Trionfo.  No rol dos 

franciscanos, temos Francisco de Meyronnes e Álvaro Pais, este, por ser um autor da 

Península Ibérica, será visto com maior destaque adiante, em item específico.  Atentemo-

nos ao primeiro. 

Frei Francisco, natural de Provença, além de exercer a atividade magisterial, 

prestou diversos serviços ao papa João XXII.  Produziu obras de caráter filosófico-

teológico, três tratados políticos e um comentário à bula Unam Sanctam163.  No Tractatus 

de Principatu Temporali, frei Francisco refuta a obra Monarquia de Dante.  Nesta, era 

demonstrada a tese do imperador como dirigente da cristandade.  No seu Tractatus, 

Francisco utiliza-se das mesmas bases filosóficas encontradas na obra de Dante, com o 

diferencial que aplicava tais princípios ao papa, não ao imperador.  Entretanto, muito mais 

abrangente e de melhor aplicabilidade é a obra Quaestio de Subjectione.  Antes de expor 

seus argumentos, o autor apresenta as teses dos juristas, defensores do poder dos reis e 

imperadores, e aquelas dos canonistas moderados, que “defendiam a autonomia dos 

poderes nos respectivos âmbitos de ação”164.  Frei Francisco afirma, baseando-se 

certamente no contexto que testemunhava, que ambos os lados, papa e imperador, 

cometeram excessos, levados pelo ímpeto das paixões.  Tal fato causava, segundo 

Meyronnes, um grande prejuízo à ordem das coisas, além de ferir o princípio de justiça 

sobre o qual a cristandade estava assentada.  Como bem demonstra José Antônio de Souza, 

posto este problema, Francisco propõe-se a delinear o caminho novo que o resolverá. 

    Para aquele historiador, Francisco de Meyronnes, na obra em questão, sofre a 

influência do aristotelismo político neoplatonizado – que surgia na Universidade de Paris, 
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163 SOUZA, José Antônio de C. R. “A Hierocracia na Quaestio de Subjectione de Frei Francisco de 
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onde Frei Francisco estudou –, tal como os discípulos de Tomás de Aquino, os 

agostinianos já mencionados165. 

Meyronnes divide sua obra em duas partes.  Na primeira, há uma relação simbólica 

entre os argumentos que defendem a autoridade espiritual do papado sobre o império e as 

doze pedras preciosas do Apocalipse de João (21:18-21).  Com base em cada uma das doze 

pedras, o franciscano explica cada uma das características que, segundo ele, provam a 

preeminência do papado: a necessidade de um comando único na Igreja Militante, a 

unidade da sociedade cristã, a hierarquização necessária, a supremacia do espiritual sobre o 

material, etc.  O autor reserva à segunda parte os elogios ao império e ao seu dirigente, o 

imperador.  Destaca a preeminência deste na sociedade subordinando-o, contudo, ao papa e 

à Igreja.  O imperador, com sua jurisdição universal, está subordinado àquele que governa 

graças à plenitude do poder.  Para Meyronnes, o fim último do império é proteger a Igreja 

Militante. 

Apesar do lugar de destaque que hierocratas como Francisco obtiveram no 

pensamento político, com relação aos frades menores destacam-se, no século XIV, as 

teorias dos que contestaram a autoridade papal.  A partir do pontificado de João XXII, a 

situação na qual se encontrava a ordem fez com que alguns pensadores se posicionassem 

teoricamente ante um papa que, para alguns frades, proferia heresias.  O ministro geral 

Miguel de Cesena foi um deles.  Identificado como espiritual166, vítima de acusações e 

perseguições, Miguel, como já vimos, foi refugiar-se com o imperador.  Ele não abdicou 

das idéias que defendia e as expôs em sua Epistola Universis Fratribus.   Influenciado pela 

teoria conciliarista, frei Miguel defendia que o concílio geral era o órgão mais indicado 

para limitar o poder do papa. Em sua carta, notamos também “... a influência dos 

Decretistas e dos primeiros glosadores do ‘Decretum Magistri Gratiani’, segundo os quais 

a ‘acusação de heresia é o único motivo pelo qual é lícito ao inferior resistir ao seu 

superior’”167.  Existia, para o frade, uma supremacia do concílio geral sobre o papa, caso 

este caísse em heresia. 

                                                 
165 SOUZA, José Antônio de C. R. Ibid. p. 166. O autor intenta, no decorrer do artigo, provar tal hipótese. 
166 Há historiadores que apenas qualificam Miguel de Cesena como defensor da “pobreza evangélico-
franciscana”, não o enquadrando no rol dos espirituais; outros afirmam categoricamente ser o ministro geral 
um espiritual.  Sem querer alongar este aspecto, o que importa é que o papa João XXII o perseguiu e o tratou 
como herético.  Para todos os efeitos, veja-se a opinião de José Antônio de Souza que o chama de, no 
máximo, dissidente.  Cf.  SOUZA, José Antônio de C. R. “Miguel de Cesena”. SOUZA, José Antônio de C. 
R. “Dissidentes de Munique”.   
167 SOUZA, José Antônio de C. R. “Miguel de Cesena” p. 217. 



 67

Interessante notar que frei Miguel afirma não ter se afastado da Igreja.  Ele teorizou 

sobre a autoridade espiritual em conseqüência da defesa que fazia dos ideais franciscanos 

de pobreza, não contestou o lugar do papado, mas rebateu um papa autocrata, por ele visto 

como herege.  Ademais, frei Miguel não chega a concordar com a subordinação do papado 

ao império. 

 

Tão-pouco pareceu conveniente ao nosso Franciscano adoptar a 
teoria conciliarista de Marsílio de Pádua, segundo a qual o Romano 
Pontífice estava subordinado ao Concílio Geral e este ao Imperador, pois 
as esferas de actuação dos poderes laicos e espiritual eram distintas e 
independentes entre si e tanto a crise franciscana como as arbitrariedades 
pontifícias deviam ser resolvidas internamente pela Igreja. 168 

 

Deste modo, pode-se nomear o conciliarismo de Miguel de Cesena como 

“ocasional ou moderado”.  O que mais importava, na visão do frade, era a comunitas 

omnium fidelium; daí a idéia de que o concílio devia  limitar e coibir a plenitude do poder 

papal.  Há que se ter obediência, certamente. Mas a obediência cristã precisa ser 

fundamentada no respeito à liberdade e nos direitos, tanto comunitários como individuais. 

O maior crítico da supremacia política do papado nesta época, ao lado de Marsílio 

de Pádua, foi sem dúvida Guilherme de Ockham.  Uma das diferenças entre os dois é que, 

conforme vimos acima, Guilherme prioriza o direito à liberdade de escolha, “defiende 

filosófica y juridicamente la libertad de conciencia contra el absolutismo papal”, enquanto 

que Marsílio parte de “uma concepción jurídica y política sobre la naturaleza de los 

Estados y de los reinos para resolver el problema de las relaciones entre Estado y 

Iglesia”169. 

Sua concepção de Igreja baseava-se na idéia de congregatio fidelium.  O valor da 

Igreja está na soma dos fiéis. A Igreja para Ockham, portanto, é uma “realidade social”, 

uma comunidade professando uma mesma fé.  O valor constitutivo desta congregatio era 

justamente isto, a fé170. 

Ockham acredita que a lei baseada no cristianismo deve ser uma lei de liberdade.  

Ele não atribui a plenitudo potestatis ao pontífice no âmbito político, nem mesmo no 

âmbito espiritual.  O poder do papa deve referir-se ao ministrativus, ou seja, um poder de 

serviço, não dominativo.  A Igreja deve ser independente do poder temporal, mas não se 

                                                 
168 SOUZA, José Antônio de C. R. Ibid. p. 220. 
169 MERINO, Jose Antonio. Op. cit. p. 361. 
170 Cf. CONGAR, Yves. Op. cit. p. 291-292. 
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justifica o absolutismo papal.  “Guilherme no se oponía a la supremacía del Papa en cuanto 

tal, sino a lo que él llamaba supremacía tiránica”171.  Para Ockham, a plenitude de poder 

atribuída ao papa, como defendiam alguns teóricos, era prejudicial ao cristianismo e o 

franciscano argumentava sobre uma base muito mais bíblica do que filosófica ou jurídica.  

Cristo, dizia ele, não possuiu domínio de tipo nenhum, logo não pode ter legado algo do 

tipo a seus vigários.  O que ele admitia era “... un exercise de la plenitudo potestatis dans 

les choses temporelles casualiter, quand l’instance normalement competente fait 

défaut”172.  A partir do princípio de reciprocidade, o imperador poderia servir de juiz do 

papa em caso de necessidade.  O pontífice pode errar, somente a ecclesia universalis não o 

pode.   

Guilherme escreveu movido pelas circunstâncias, já o vimos.  Ele não pretendia 

desrespeitar a hierarquia da Igreja, tão pouco a autoridade pontifícia.  Segundo seu juízo, o 

papado de Avignon extrapolara suas prerrogativas.  Era preciso teorizar sobre os limites 

das atribuições do papa, bem como sobre o controle que o concílio deveria exercer.  

A crítica à supremacia papal feita por autores como Guilherme ou Miguel de 

Cesena ou, de maneira mais radical, por Marsílio de Pádua esteve de uma maneira ou de 

outra acompanhada por idéias conciliaristas.  Com o decorrer dos anos, tais idéias 

ganharam maior expressão.  O quadro de crise geral pelo qual passava a eclesiologia 

favorecia seu crescimento.  A idéia de ordem, antes dominante, entrava em dissolução: no 

campo do conhecimento, vemos a dissociação entre fé e razão; começa a se delinear uma 

nova concepção acerca do homem, ao invés de enquadrá-lo numa ordem hierarquizada, 

exalta-se suas qualidades individuais, suas potencialidades; aos poucos, a noção de que, ao 

invés de uma, têm-se duas sociedades distintas – a dos laicos e a dos clérigos – também 

ganha espaço, iniciando, assim, a tomada de consciência de que não se trata de um corpo 

(com a velha discussão de quem é a cabeça), mas de dois corpos com duas cabeças; 

ademais, o sentimento de uma fé pessoal, independente da hierarquia eclesiástica, 

acompanha a autonomia da sociedade temporal.  Sobretudo após o Grande Cisma, julga-se 

que a unidade não depende exclusivamente do papa; acima dele, está a ecclesia: “... les 

hommes de ces temps éprouvaient pour l’unité s’est porté sur l’ecclesia au détriment du 

papa”173.   

                                                 
171 MERINO, Jose Antonio. Ibid. p. 362. 
172 CONGAR, Yves. Op. cit. p. 293. 
173 CONGAR, Yves. Ibid. p. 305. 
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Mesmo não encontrando franciscanos com papel preponderante – são eles os 

personagens que nos interessam de fato –, não se pode negligenciar o contexto dos 

concílios de Constança (1414-1418) e Basiléia (1431-1449).  As teorias de seus principais 

teólogos desempenharam importância fundamental dentro dos limites cronológicos aqui 

definidos.  Comecemos pelos de Constança.   

Com forte influência de Guilherme de Ockham, pensadores como Conrado de 

Gelnhausen, Henrique de Langenstein e Dietrich de Niem pregaram o “multitudinismo”.  

A congregatio fidelium – e não a hierarquia – é o que caracteriza a Igreja; o concílio, dizia 

Dietrich, é quem pode representar a Igreja universal. 

Com um conciliarismo um pouco mais moderado, Pierre d’Ailly e Jean Gerson são 

comumente mais lembrados pela historiografia. O primeiro deles afirmava, inclusive, que 

não apenas o papa, mas também o concílio, pode errar. Contudo, este, por fazer representar 

a comunidade, tinha prioridade.  O regime na Igreja deveria aliar a idéia monárquica com a 

aristocrática e a democrática: “la potestas (...) existe à la fois dans le pape, dans les 

cardinaux et les évêques, dans l’ecclesia que represente le concile”174. Este último, para 

Pierre, é maior que o papa, pode julgá-lo por ter sua autoridade vinda imediatamente do 

Cristo.  Gerson, que não se aliava aos defensores do multitudinismo nem àqueles que 

pregavam a monarquia papal, afirmava que a Igreja necessita de um chefe, de uma 

autoridade para assegurar sua unidade.  Mas não atribuía ao papa a plenitudo potestatis.  

Como Pierre d’Ailly, associava monarquia, aristocracia e democracia.  Para Gerson, o papa 

é parte da Igreja e do concílio, a parte maior, mas ainda assim uma única parte. 

Durante o concílio de Constança, produziu-se o decreto Haec sancta, importante 

documento que afirmava que o concílio recebia imediatamente do Cristo sua autoridade.  

Assim, qualquer católico, mesmo o papa, devia-lhe obediência em matéria de fé.  Além 

disso, estabelecia o objetivo de acabar com o cisma e reformar a Igreja (em sua cabeça e 

em seus membros).  O decreto resume bem o espírito dos principais teólogos presentes no 

concílio (o que não significa que lá não estivessem também os defensores da monarquia 

papal). 

Esta tendência intensificou-se em Basiléia.  Pode-se mesmo dizer que foi a época 

do conciliarismo extremista, mesmo já tendo terminado o cisma, o que prova que este 

influenciava mas não determinava a tendência conciliarista. O Haec sancta foi encarado 

como dogma de fé em Basiléia.  Para o concílio, o papa não apenas estava-lhe submetido, 
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como também não tinha “autoridade própria”175.  Seus principais teólogos foram Jean de 

Raguse, Nicolau de Tudeschis, conhecido como Panormitanus,  e Nicolau de Cusa, entre 

outros.  Este último admitia que o papa era o representante de Cristo, mas equiparava-se, 

em poder, aos outros bispos.  O bispo de Roma, para Nicolau, estava acima dos outros, 

mas não era o bispo universal.  O concílio, por sua vez, baseado na concordantia, estava 

acima do papa, pois verdadeiramente representava a Igreja.  O historiador André Vauchez 

nos mostra como, devido a este representacionismo, a eclesiologia desta época perde um 

pouco a dimensão espiritual da Igreja: 

 

On continue certes à parler d’elle comme du corps mystique du Christ, 
mais l’expression se banalise et les problémes de pouvoir au sein de 
l’institution finissent par accaparer l’attencion des différents auters.  
Exaspérés par le refus d’Eugène IV de tenir compte de leurs décisions et 
de s’engager dans la voie e la reforme, les Pères du concile de Bâle 
accentuèrent son caractère d’assemblée représentative.176 

 

No que diz respeito às concepções de Igreja, muitas vezes as teorias não eram 

aceitas pelas autoridades eclesiásticas, por serem consideradas heréticas.  Na maioria dos 

casos, as heresias contestavam a hierarquia, a autoridade pontifícia, pregavam a reforma na 

Igreja, ou seja, iam além das questões dogmáticas.  Durante os séculos XIV e XV, a 

própria noção de heresia se alarga.  Até mesmo opiniões que, em séculos passados, não se 

tornariam preocupantes são motivo para perseguições.  Os inquisidores atentavam para 

qualquer desvio ínfimo no comportamento dos fiéis, circunstâncias que não caracterizavam 

dissidência nem contradição com a ortodoxia.  Contudo, dentro do que se convencionou 

chamar de heresia, a insubordinação à hierarquia eclesiástica era a característica principal.  

João XXII atacou duramente os inconformistas.  Seu pontificado foi marcado por diversas 

condenações doutrinárias, sobretudo envolvendo os frades menores – vimos o caso dos 

dissidentes de Munique –, mas também por contendas – nas quais não poupava esforços – 

com seus adversários no campo temporal, como Luís IV.   Para este pontífice, pouco 

importava o desvio doutrinário, o que caracterizava a heresia era a desobediência aos 

superiores, sobretudo se a desobediência fosse ao papa177.  

                                                 
175 CONGAR, Yves. Ibid. p. 327. 
176 VAUCHEZ, André. “L’idée d’Église”. In: MOLLAT, Michel & VAUCHEZ, André (orgs.) Op. cit. p. 
294. 
177 VAUCHEZ, André. “Contestations et Hérésies dans l’Église Latine”. In: MOLLAT, Michel & 
VAUCHEZ, André (orgs.) Ibid. p. 323.  
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As reações da Igreja denotam a preocupação na obediência e na defesa da 

ortodoxia.  Temos a Inquisição, o maior instrumento na luta anti-herética, acompanhada de 

um novo tipo de literatura muito sintomático: os manuais de inquisidores. O mais famoso 

deles é o de Bernardo Gui, intitulado Practica Inquisitionis.  Todavia, um outro tipo de 

literatura nos faz atentar para o fato de que a Igreja, como um todo, passava por uma forte 

crise que a fazia repensar seu estatuto e seu papel na sociedade.  A proliferação, nos 

séculos XIV e XV, dos tratados sobre a ecclesia é um sinal da doença que se queria 

remediar, “... exprime sans doute un malaise, en même temps qu’un besoin de définition lié 

à l’apparition de problèmes nouveaux”178. 

Um fundo comum entre vários movimentos heréticos dos séculos XIV e XV é a 

idéia de que existem duas Igrejas, a visível e a invisível.  A primeira é identificada com a 

tirania, as estruturas corrompidas e a traição aos ideais cristãos.  Já a Igreja invisível 

constitui-se na verdadeira Igreja, de natureza espiritual.  O milenarismo inspirado pelas 

idéias do monge calabrês, Joaquim de Fiore (1135-1202), somava a esta visão dicotômica 

uma esperança na evolução da Igreja, no triunfo de uma idade espiritual. Uma nova Igreja 

sobreporia aquela comprometida com a hierarquia e com os assuntos temporais.   

Embora a heresia cátara não tivesse sido completamente exterminada à época que 

nos interessa179, não nos ocuparemos dela nem dos valdenses (bem como outros 

movimentos heréticos presentes em qualquer boa obra sobre o assunto).  Limitar-nos-emos 

à ordem franciscana.    

As correntes escatológicas franciscanas surgidas no final do século XIII foram 

inspiradas pelos escritos de um frade da corrente espiritual, Pierre de Jean Olivi.  

Influenciado pelo joaquimismo, reservava à sua ordem uma função primordial na 

renovação da Igreja.  Os espirituais e os laicos que os seguiam, os beguinos e as beguinas, 

tinham na obra de Jean Olivi uma síntese das teorias que professavam.  Olivi foi criticado, 

de maneira moderada, por ministros gerais da ordem como, por exemplo, Bonagrazia de 

Bérgamo e Gerônimo de Ascoli, que se tornaria o papa Nicolau IV.  Enquanto viveu, não 

teve que se preocupar com acusações de heresia.  Somente no pontificado de João XXII, 

foi formalmente acusado; seu cadáver foi desenterrado para poder ser queimado. 
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Seus pontos de vista, resumidos por Ângelo Clareno na Historia 
Septem Tribulationum Ordinis Minorum, são claros: não concedia a seus 
irmãos mais que o consumo de alimentos necessários para a vida de cada 
dia e o uso de objetos, breviários ou vestimentas sagradas que servem 
para o ofício divino. Proibia-os de receber donativos pelas sepulturas 
outorgadas em igrejas de frades menores ou qualquer outra doação.  
Segundo seus censores e apologistas, a idéia mais profunda de sua 
doutrina era claramente de influência joaquimita.  Proclamava um estado 
futuro da Igreja, mais perfeito que o anterior, do qual São Francisco era o 
precursor, e cujo advento seria apressado pelas reformas monacais.180 

 

Olivi distinguia a oposição entre Igreja carnal e Igreja espiritual e anunciava a 

vinda do anti-Cristo.  Contudo, não atacava diretamente a hierarquia e o pontífice.  A 

Igreja carnal era a parte corrompida, não necessariamente os prelados; dizia, inclusive, que 

muitos frades menores que não observavam a regra do fundador incluíam-se na Igreja 

carnal. 

Os beguinos veneravam Pierre de Jean Olivi como santo.  Anunciavam que o final 

dos tempos estava próximo, que a era do anti-Cristo havia chegado.  Seus inspiradores, os 

espirituais, nos últimos anos do século XIII, tentavam constituir-se em congregação 

autônoma, insatisfeitos com os rumos do restante da ordem, a Comunidade.  Celestino V 

autorizou esta tentativa, mas, pouco tempo depois, Bonifácio VIII anulou a concessão.   

Após isso, os conflitos entre Comunidade e espirituais se intensificaram.  As medidas mais 

enérgicas foram tomadas no pontificado de João XXII.  Declarados heréticos, os espirituais 

foram perseguidos e julgados.  Em 1318, as fogueiras da Inquisição queimaram quatro 

deles em Marselha.  Os beguinos, obrigados a viver na clandestinidade, endureceram as 

críticas, principalmente após a morte dos quatro frades – a partir de então, considerados 

mártires – em Marselha. “Ils assimilèrent la papauté d’Avignon à l’Église charnelle et ne 

voulurent plus voir en elle que la grande Prostituée de Babylone dont parle 

l’Apocalypse”181.  João XXII focaliza sua repressão também nos beguinos e muitos deles 

morrem na fogueira. 

Para se ter uma idéia mais abrangente sobre as teorias acerca do poder secular, da 

Igreja, bem como das relações entre ambos, é relevante que vislumbremos outra série de 
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idéias que, com as anteriores, formam um conjunto explicativo coeso.  Trata-se das 

concepções sobre o homem. 

 

2.3- A “Antropologia” Franciscana. 

 

Para definir o homem, os teóricos dos tempos medievais consideravam, 

primordialmente, o estatuto ontológico.  Resumidamente, pode-se dizer que o objetivo era 

explicar as origens divinas da criatura humana e seu destino direcionado à Salvação; a este 

objetivo somam-se todos os detalhamentos que a filosofia cristã concebeu para explicar o 

homem.  No entanto, havia uma outra forma, sobretudo na época da qual nos ocupamos, de 

teorizar sobre a natureza humana: aquela baseada no estatuto político.  Apesar de 

imbricado com o primeiro aspecto – e o grau desta imbricação varia entre os autores –, é 

pertinente que distingamos este homem sócio-político que não passou por despercebido 

pelos pensadores franciscanos. 

Uma concepção comum aos teóricos – ao cristianismo, para ser mais exato –, com 

apenas algumas nuances diferenciadoras entre eles, é a de que o homem possui a natureza 

espiritual e a material.  Vejamos, inicialmente, S. Boaventura.  Este franciscano insistiu na 

importância do conhecimento sobre esta criatura que, para ele, era o fim último da Criação.  

Entender o homem era fundamental, pois comprometia não apenas o conhecimento 

específico sobre ele, mas também sobre o mundo e sobre a divindade. 

Na união entre o corpo mortal e a alma intelectual residia o ponto de partida de 

muitas explicações para a existência humana.  Boaventura dizia que o homem era, ao 

mesmo tempo, uno e composto: “está compuesto de un cuerpo y de un alma, pero de un 

cuerpo como materia y de un alma del que es la forma, de tal manera que unidos 

constituyen ‘uno por esencia’”182. A natureza dual não significa que o homem não seja 

uma unidade singular e única.   

Boaventura não se incluía entre os que menosprezavam o estatuto e função do 

corpo. Este, segundo o franciscano, não era um fardo, uma prisão que mantinha a alma em 

clausura; tratava-se de um complemento, não de uma antialma.  O corpo dava à alma a 

possibilidade da existência temporal e concreta. Sobre este aspecto da antropologia de 

Boaventura, explica Merino: “la dualidad entre cuerpo y alma, materia y espíritu, no es un 

conflicto existencial, sino órdenes complementarios en la jerarquía del ser, del existir y del 
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expresar das ideas modelos”183.  Nota-se que ao afastar-se da teoria platônica da alma 

prisioneira do corpo, Boaventura aproxima-se da concepção aristotélica de alma como 

forma do corpo.  Contudo, não aceita a simples idéia de forma  dependente da matéria.  A 

alma, mesmo que dependente do corpo como instrumento, o ultrapassa de maneira infinita. 

É apenas no referente às atividades sensitivas que a alma depende do corpo, não com 

relação às intelectuais.  Entretanto, a complementaridade entre ambas as partes 

constitutivas do homem é tão forte que não se acaba com a morte.  As duas partes são 

impelidas a se reunirem com a ressurreição. 

Segundo o franciscano, a alma possui duas faculdades que resumem todas as 

outras: conhecimento e vontade.  Toda a dinâmica da existência é explicada a partir destas 

faculdades.  A vontade é atraída para o bem e a razão julga entre o bem e o mal.  Apesar da 

atração ao bem ser inata, instintiva, há que se considerar o livre-arbítrio humano. 

 

La voluntad tiene uma innata inclinación o apetito hacia el bien o 
su sucedáneo.  Pero hay también doble apetito: el natural o instintivo y el 
deliberado.  El primero se deja guiar por su propio impulso hacia el bien; 
el segundo es el resultado de una libre elección y deliberación de la 
voluntad iluminada por la razón.  Aquél es la voluntad natural; éste es la 
voluntad electiva o la voluntad humana, llamada también libre 
albedrío.184 

 

Para a opção racional, obviamente é necessária a razão, mas o franciscano define a 

vontade como a responsável pela decisão definitiva.  Diz Boaventura que a liberdade do 

homem não está assentada em fatores racionais.  Explica-se a liberdade mediante a 

vontade, pois esta é, por natureza, livre. 

Para complementar suas explicações sobre a pessoa humana, Boaventura adota a 

dimensão relacional.  A relação é respectividade.  A referência à outra pessoa ou coisa 

exterior integra a explicação estrutural a respeito da pessoa.  As realidades distintas do 

homem o situam e o condicionam.  Assim, Boaventura dá uma característica dinâmica a 

sua maneira de ver o homem. Este é um processo e não um estado.  Como imagem de 

Deus, o homem tende ao Bem infinito, ao seu Criador. A graça, que transforma a imagem 

em semelhança, possibilita a ele participar da natureza divina, fazendo do homem de S. 

Boaventura uma síntese de finitude e infinitude. 
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Duns Escoto – que neste aspecto não se diferencia muito de Boaventura – afirmava 

que a unidade é o que justifica o homem, não suas partes constitutivas.  Ser composto e 

unitário simultaneamente, o homem é uma realidade integrada.  Tal como Boaventura – 

aliás, este é um dos grandes méritos da escola franciscana – Escoto exalta a alma sem 

desconsiderar o corpo.  

 

Escoto no cree que la complejidad humana se pueda explicar 
adecuadamente con el esquema convencional del cuerpo como materia y 
del alma como forma.  Hay que admitir que junto a la forma del alma está 
también la forma de corporeidad, sin que ello implique ruptura intrínseca 
de la unidad fundamental del ser humano.185 

 

Ao teorizar sobre o destino do homem, Duns Escoto, após analisar cuidadosamente 

a obra de Aristóteles – filósofo no qual se baseavam os autores cristãos que defendiam a 

demonstração filosófica da imortalidade da alma – conclui que não é possível que se 

demonstre a imortalidade da alma mediante argumentos puramente racionais.  O Doutor 

Sutil, para a resolução deste e de outros problemas da existência humana, recorre à fé.  É 

no saber teológico que residem os meandros dos destinos da alma. 

Como Boaventura, Escoto reserva um lugar privilegiado às potências da alma: 

vontade e conhecimento.  Naturalmente, a vontade é impelida a Deus.  Este é o eixo 

explicativo da ética de Duns Escoto.  A criatura humana dever ser entendida como homo 

viator, um peregrino que caminha em direção à realidade absoluta, seu fim último, o 

Criador.  A razão prática detecta a bondade, à vontade é proposta, pelo entendimento, a 

norma que se deve seguir.  Trata-se de uma lei natural proposta pelo entendimento prático, 

o que o Doutor Sutil chama consciência.  Estes fundamentos da lei moral, obviamente, são 

determinados pela vontade divina.  Para Deus querer alguma coisa, é porque se trata de 

algo bom. 

Para Escoto, a concepção do homem como imago Dei e aquela que o vê como 

“animal político” são indissociáveis.  Isso porque este ser que Deus talhou à sua imagem 

não é solitário.  A partir da constatação de que os homens são, naturalmente, solidários, 

Escoto questiona os fundamentos da sociedade política, da autoridade e das leis positivas.  

Por ímpeto natural, o homem vive em sociedade, bem como, pelo mesmo ímpeto, é 

essencialmente livre.  Conforme já vimos, é a vontade livre e o consenso que definem a 

autoridade política.  Isto demonstra como se associam as concepções sobre o homem com 
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aquelas que explicam a natureza da sociedade e a origem do exercício do poder.  É Jose 

Antonio Merino quem conclui a explicação, demonstrando a organização explicativa deste 

pensador franciscano: 

 

El alcance que el pensador franciscano concede a la idea de 
contrato libremente consentido impide que la sociedad humana se 
reduzca a pura reunión de individuos, fundada sobre el azar de las fuerzas 
o sobre el frío cálculo de los intereses egoístas.  No basta con definir al 
hombre como animal político para que ese animal social se someta a las 
exigencias del bien común.  Es necesario verle e interpretarle al interior 
de un cosmos creado y organizado, en su soledad radical y en su relación 
trascendental para fundamentar su dimensión comunitaria.  La exigencia 
ontológica de orden y la definición de la naturaleza como entidad 
absoluta por encima de sus partes excluyen en Escoto una visión 
atomista y disregrada de la comunidad humana.186 

 

Guilherme de Ockham, diante das diferentes teorias de sua época, analisou-as, 

criticou-as e, por fim, ofereceu sua visão pessoal acerca da existência humana.  Porém, sem 

fugir à doutrina tradicional, viu no homem uma realidade unitária, com duas partes 

constitutivas.  Defendia que a alma é a forma do corpo, tese clássica, como vimos. Trata-se 

da definição do concílio de Viena (1311) “que proclamaba que el alma intelectiva del 

hombre es esencialmente la forma del cuerpo”187.  Contudo, no rastro de Escoto, negava 

que isto fosse passível de ser provado racionalmente.  Sabemos, dizia o Venerabilis 

inceptor, que a alma é a forma imaterial e incorruptível do corpo porque a fé no-lo mostra. 

Vimos mais acima a importância que Ockham atribui à liberdade humana. Para ele, 

a liberdade é a característica principal que define o homem.  Embora Escoto e outros 

autores da escola franciscana tivessem dado um papel fundamental à liberdade em suas 

teorias acerca da natureza humana, Guilherme de Ockham inova ao defender que a vontade 

humana não tende naturalmente ao Bem infinito.  Afinal, tal impulso natural seria o 

suficiente para desqualificar a idéia de liberdade.  “La voluntad es libre de querer o no 

querer la felicidad, que es su fin último”188.   Todavia, a liberdade da vontade enquadra-se 

nas exigências de uma obrigação moral.  Não se pode esquecer que o homem é 

dependente, ele foi criado por Deus e deve cumprir a vontade divina.  Esta, se expressa 

numa espécie de “código moral”.  Por mais livre que seja, o homem está condicionado às 
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normas diretivas estabelecidas pelo Criador.  É a estas normas que deve obediência.  O 

amor a Deus concretiza-se num ato de obediência a seus preceitos. 

 

2.4- Na Península Ibérica: as teorias de Álvaro Pais. 

 

O conjunto da obra de frei Álvaro Pais é bastante conhecido e analisado nos estudos 

a respeito do pensamento político medieval.  Muitos pormenores de sua vida ainda 

necessitam de esclarecimento, entretanto, há consenso quanto às etapas mais significativas.  

A questão da nacionalidade do franciscano foi motivo de debate por muito tempo, mas 

segundo os autores mais recentes, Álvaro Pais nasceu na Galiza.  Para João Morais 

Barbosa189, isto não interfere na figura do autor e na sua contribuição para a cultura 

portuguesa.  Além de ser considerado um cidadão da Europa, ou melhor, da cristandade, 

Pais permaneceu grande parte de sua vida em terras lusas.  Além do mais, foi bispo de 

Silves, reviu e elaborou algumas de suas principais obras em solo português e, inclusive, 

dirigiu cartas ao monarca português, Afonso IV, com quem não mantinha boas relações.  

Aliás, é com base no seu envolvimento com as esferas do poder que podemos afirmar que, 

tal como Miguel de Cesena ou Guilherme de Ockham, seus companheiros de ordem, 

Álvaro Pais escreveu suas teorias políticas movido pelas circunstâncias.  Contudo, com 

relação à querela que envolveu os dois frades supracitados, frei Álvaro ficou publicamente 

ao lado do papa João XXII.  Além disso, suas conclusões sobre as relações entre os 

poderes espiritual e temporal são bem diferentes das que chegaram Ockham e frei Miguel. 

Mais do que com relação ao embate entre papa e imperador, importa determo-nos 

nos acontecimentos que envolveram diretamente o franciscano Álvaro Pais, ou seja, suas 

contendas com autoridades régias portuguesas.  

Nomeado bispo de Silves por João XXII, Álvaro Pais inicialmente enfrentou 

dificuldades com o arcediago do local, Francisco Pedro, que não queria aceitar a 

nomeação.  O caso teve intervenção do pontífice a favor de Pais e, a princípio, tudo parecia 

resolvido.  Contudo, frei Álvaro não governou a diocese com tranqüilidade.  Os 

desentendimentos com o rei Afonso IV começaram a dificultar as ações do bispo.  Como 

afirma José Antônio de Souza190, na base dos conflitos estava a política centralizadora do 

                                                 
189 BARBOSA, João Morais. Álvaro Pais. Lisboa: Verbo, 1992, p. 10. 
190 SOUZA, José Antônio de C. R. “D. Álvaro Pais e a Monarquia Portuguesa no Século XIV”. In: 
Itinerarium. Revista Quadrimestral de Cultura. Ano XXXVII, nº 141. Braga: Editorial Franciscana, 
setembro/dezembro, 1991, p. 371. 
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monarca, em conformidade com o movimento de fortalecimento monárquico levado a cabo 

também em outros reinos europeus.  No caso específico de Portugal, a realeza agiu 

bastante contra os interesses do clero.  Também não parece por acaso que João XXII tenha 

escolhido um canonista e fiel servidor da Igreja para o bispado de Silves. É provável que 

os interesses do pontífice estivessem voltados para a formação duma resistência às ações 

régias, no referente aos assuntos eclesiásticos. 

Não tardou para que Álvaro Pais escrevesse ao monarca relatando as 

arbitrariedades dos impostos cobrados na igreja de Silves.  Entre outras queixas, frei 

Álvaro dizia-se injustamente tratado, pior do que outros dignatários eclesiásticos, segundo 

seu juízo.  Fato interessante: a dedicatória de sua obra Espelho dos Reis é endereçada a D. 

Afonso XI de Castela, rei que, além de ter apoiado alguns bispos no seu reino, era antigo 

inimigo do rei português.  Além da intromissão dos funcionários reais, Álvaro Pais 

enfrentava problemas também com os membros dos Conselhos da região.  O bispo foi alvo 

de diferentes acusações, inclusive de gerir muito mal sua diocese.  A situação agravou-se a 

ponto de frei Álvaro desentender-se com o corregedor régio do Algarve, D. Lourenço 

Calado.  Não tendo encontrado solução satisfatória com a interferência do rei, o 

franciscano, sem ter a quem recorrer, decide exilar-se em Sevilha.   

Este menorita que amargou tantos problemas em seu bispado, foi um canonista 

renomado e deixou-nos um legado literário considerável.  Um dos seus principais escritos 

foi a obra Estado e Pranto da Igreja191, cujo conteúdo é de extrema relevância em se 

tratando do tema poder/religião.  Diz-nos João Morais Barbosa: 

 

O De Statu et Planctu Ecclesiae foi começado em 1330 e 
terminado em 1332, em Avignon, onde o papa João XXII residia com a 
Cúria, sendo então Álvaro Pais seu penitenciário.  O texto foi revisto, 
corrigido e aumentado, por duas vezes, a primeira em 1335, em Tavira, a 
segunda em 1340, em Santiago de Compostela.192 

 

 O livro é dividido em duas partes.  A primeira (status Ecclesiae) é composta por 

setenta artigos, nos quais, além de fazer-se a apologia de João XXII, teoriza-se sobre a 

supremacia do papado.  Já na segunda (planctus Ecclesiae), critica-se em noventa e três 

artigos a situação moral dos diferentes estados da sociedade.  A obra é significativa para o 

estudo do ambiente franciscano, sobretudo devido à presença, em suas páginas, de 
                                                 
191 PAIS, Álvaro. Estado e Pranto da Igreja. Estabelecimento do texto e tradução: Miguel Pinto de Meneses. 
8 vols. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1988. Doravante chamado EPI. 
192 BARBOSA, João Morais. “Introdução”. In: PAIS, Álvaro. Ibid.  p. 15. 
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influência apocalíptica; corrente que, como se sabe, dividiu a ordem.  Ao tratar da situação 

da Igreja, Pais a considerava corrompida e via nos franciscanos a única salvação.  Porém, 

não se pode dizer que o bispo de Silves foi um defensor das teses milenaristas de Joaquim 

de Fiore. 

 
... Álvaro Pais não chegou à posição extrema de Miguel de Cesena, João 
de Parma, Ângelo Clareno, Olivi ou Ubertino de Cesale, isto é, não saiu 
da obediência do papa e da Igreja.  Defendeu até a monarquia pontifícia 
contra aqueles que a atacavam (...). Foi a favor de João XXII, contra 
quem se rebelaram estes Franciscanos, e quiçá este papa lhe deu como 
prémio o bispado de Silves e de Coron e outros cargos honrosos.  Mas 
está evidentemente tocado do milenarismo apocalíptico do abade 
Joaquim.193 

 
Estas observações são consensuais entre os estudiosos.  No entanto, Mário Martins 

foi o primeiro a demonstrar, com uma minuciosa comparação textual, a influência que as 

laudas de Jacoponi de Todi exerceram na obra de Álvaro Pais.  No EPI encontram-se a 

mesma ordem de metáforas e as mesmas alegorias das laudas de Jacoponi.  Martins prova 

que o franciscano galego praticamente parafraseia seu companheiro de ordem italiano, 

pertencente à corrente mais fiel à observância da regra do fundador e poeta de inspiração 

milenarista.  Ao final de seus argumentos, conclui Martins: 

 

Em suma, Frei Álvaro Pais, como o seu modelo Frei Jacopone de 
Todi, faz da Igreja uma pessoa, com ela fala, dela se lamenta.  Desta 
forma, nas suas linhas gerais o De Planctu Ecclesiae tem o seu quê dum 
pranto em que a Igreja é uma mulher que chora, ou nós choramos sobre 
ela e os seus pecados – que são também os nossos.  Um pranto alegórico, 
se quisermos, em que a Cidade de Deus equivale à Jerusalém, em ruínas, 
de Jeremias.  E em ambos os casos, uma mulher de luto e em lágrimas.194 

  

Crítico do estado em que se encontrava a Igreja, mas não dela em si, Álvaro Pais, 

inspirado em frei Jacoponi, não usa de parcimônia ao elencar todos os que maculam a 

Igreja.  Mário Martins revela-nos o teor das críticas do canonista franciscano: 

 

Não é nenhuma meretriz, a Igreja.  No entanto, os seus lamentos dirigem-
se em todas as direcções da Cristandade. Ó Igreja violada, Igreja 
conspurcada, Igreja viúva e sozinha!  Onde estão os bons eremitas?, 
pergunta ele, à maneira de Frei Jacopone de Todi.  Onde param os 
religiosos observantes, sobretudo os da Ordem de S. Francisco?  Os 
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monges e frades a estudar, deles poucos estudam a valer.  Além disso, 
não andam pelo caminho da virtude.  Gastam dinheiro ao jogo e nas 
tabernas, e fazem vida de goliardos.  Até os escolares franciscanos os 
imitam, a comer e a beber com os outros universitários.  Há monges 
vagabundos e também bastantes padres peregrinam e vagueiam de 
mais.195 

   

Aspectos da ascese cristã presentes na obra do franciscano Álvaro Pais – outra 

questão pouco estudada pelos especialistas – também foram elucidadas por Mário Martins.  

Visto a influência milenarista e as concepções políticas do franciscano, muito pode 

interessar sua visão ascética para o esclarecimento de suas teorias como um todo.  As 

explicações de Mário Martins não devem ser encaradas à parte, como se certos aspectos da 

obra de Álvaro Pais não contribuíssem no entendimento de suas idéias políticas.  Sabemos 

que a visão ético-religiosa do franciscano galego determina suas concepções políticas.  

Ora, já que este pensador enxergava a sociedade a partir do viés soteriológico, nada mais 

útil que estas observações de Martins: 

 

Resumindo: Nada de quietismos, tanto na vida interior como nas 
ocupações externas!  Vida contemplativa? É para poucos, nos seus graus 
superiores.  Rezemos, vocalmente e com devoção, que isso pertence a 
toda a gente.  A oração mental é de poucos e a extática de raríssimos. 

Sobre estes alicerces sólidos e realistas, longe de pretender levar 
toda a gente à mística, Fr. Álvaro Pais traçou as grandes linhas da ascese 
religiosa, em torno de três pontos: pobreza, obediência e castidade.196 

 

Não nos espanta que o bispo de Silves mencione a castidade, tampouco a pobreza – 

era ele um franciscano.  Atentemo-nos, todavia, ao ponto restante: obediência.  Álvaro Pais 

não inovou ao falar de obediência  como base para a ascese.  Entretanto, é preciso 

averiguar um pouco mais os detalhamentos trazidos por Mário Martins para 

compreendermos a relevância desta questão.  Diz-nos este historiador que a obediência, tal 

como a compreendia Álvaro Pais, necessita de cinco qualidades para ser considerada 

verdadeira.  Ela deve ser humilde, devota, pronta, alegre e perseverante197.  Tanto para a 

ascese quanto para a vida de uma forma geral, a obediência é necessária.  A caracterização 
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que dela faz Álvaro Pais indica o caminho para se entender a submissão cristã.  Submissão 

a Deus e às autoridades terrenas.  Vejamos as explicações de Martins: 

 

Distingue quatro espécies de obediência: a que segue as 
inspirações de Deus; outra que se curva diante da lei de Deus e da Igreja; 
a terceira que obedece aos superiores e aos prelados; a quarta que nos 
leva a seguir a vontade dum homem, sem autoridade para mandar, só por 
amor de Deus.  Finalmente, vem a quinta espécie: obediência à nossa 
razão, indo pelo caminho que ela nos aponta.198 

 

Estes subsídios trazidos pelo historiador em questão são comumente ignorados 

pelos estudiosos da teoria política de Álvaro Pais. As explicações de Martins sobre a noção 

de obediência presente no EPI podem auxiliar a compreensão do conjunto de idéias do 

franciscano galego.  Idéias estas estruturalmente articuladas. 

Outra importante obra do autor é o Espelho dos Reis199. As grandes teses do EPI 

são aqui reproduzidas resumidamente, no entanto, o livro pretende servir de orientação aos 

monarcas, na linha dos espelhos de príncipes medievais.  Começado em 1341 e terminado 

três anos depois, o Espelho dos Reis é “um pequeno ensaio de moral, apresentando-nos 

uma figura ideal do Rei, modelo de virtudes e espelho de justiça, digna de ser contemplada 

e imitada por todos os príncipes”200. 

Escreveu também o Colírio da Fé contra as Heresias201. Nesta obra, Álvaro Pais 

discorre sobre importantes questões a respeito dos dogmas, aborda, novamente, as relações 

com imperadores e reis, além de teorizar sobre a importância e autoridade da Igreja.  Sua 

redação é de data indeterminada, contudo, é provável que frei Álvaro não a tenha iniciado 

antes de concluído o Espelho dos Reis202. 

O livro está dividido em seis partes, todas elas são dedicadas ao tratamento de erros 

doutrinais e heresias.  Entre as heresias enumeradas, encontram-se doutrinas professadas 

pelos gregos, além de algumas atribuídas a Tomás Escoto.  Nem todas, porém, estavam em 

vigência na época em que o franciscano escreveu.  Baseado neste fato, escreve João Morais 

Barbosa: 
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Não estamos, segundo suponho, diante de um texto submetido a 
um método conveniente de observação histórica da sociedade do século 
XIV. A credibilidade merecida pela obra é praticamente nula. Embora 
ofereça abundante material de trabalho ao analista das teses dogmáticas e 
morais, nela não deve basear-se o historiador.203 

 

Sem dúvida, para o estudo dos movimentos heréticos vigentes no século de Álvaro 

Pais, a obra pode não ser de grande interesse; todavia, a importância de uma fonte está 

diretamente ligada aos questionamentos que propõe o investigador.  Ao tratar do problema 

das heresias, frei Álvaro estava preocupado com a questão da unidade da Igreja (presente 

em todas as suas obras).   

Álvaro Pais é, incontestavelmente, um defensor da supremacia do espiritual sobre o 

temporal.  No entanto, as teorias do franciscano não se resumem na simples exaltação da 

autoridade espiritual.  Sua preocupação era afirmar a autoridade da Igreja sem prescindir 

das autoridades temporais. 

 

Colocar o Papa ou o Imperador como caput mundi não será 
distinção demasiado importante para um canonista que, como frei Álvaro, 
perspectiva uma comunidade universal cujo pólo de unidade é 
precisamente de natureza soteriológica.  Só que, num caso, o Papa 
constitui como seu braço material um Imperador temporal, enquanto no 
outro esse mesmo braço se pluraliza em múltiplos reis particulares. (...) o 
Papa tem poder sobre todos os príncipes do século, mas é “pecado da 
Igreja” (leia-se “pecado do Papa”) intrometer-se nos assuntos do foro 
civil.204 

 

Não se trata simplesmente de uma subjugação de uma ou outra esfera do poder, 

mas da criação de um sistema onde o poder temporal alia-se (mesmo com supremacia do 

espiritual) ao papado para o bem da cristandade. 

Para entender-se as teorias de Pais a respeito dos poderes públicos, é imprescindível 

explicitar o que o franciscano expõe sobre a concepção de poder.  Uma questão capital se 

coloca: seria o poder de origem divina ou diabólica?  Para o bispo de Silves o poder 

provém de Deus; entretanto pode-se afirmar que ele concilia as duas teses aparentemente 

opostas.  O poder político se legitima pelo cumprimento da vontade de Deus.  Somente o 

Pai, todo-poderoso pode delegar o poder.  Entretanto, este mesmo poder, na prática, resulta 

do pecado original.  A fonte para o tema provém de Agostinho.  O poder, no pensamento 

do bispo de Hipona, não é conseqüência direta do pecado original que apenas trouxe o 
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caráter coercivo do poder político.  Na obra de Álvaro Pais poder e coercividade se 

identificam.  Pais não admite poder que não seja coercivo, daí resulta sua filiação ao que é 

demoníaco.  Como se vê, apesar de ter origem divina, a prática do poder é associada ao 

pecado.    

Questão de extrema importância para a época em que viveu o autor, as relações 

Igreja/Estado não escaparam à sua análise; possuem, aliás, um lugar de destaque em suas 

obras.  Todos os organismos políticos, para Álvaro Pais, estão penetrados de 

espiritualidade, pois a vida humana se resume na conquista da felicidade eterna, ou seja, na 

valorização das coisas espirituais.  Assim, a política serve aos homens no que se refere à 

salvação da alma.  A política secular, no entanto, é desvalorizada.  Se os homens têm como 

meta o Paraíso, obviamente as instâncias espirituais estão acima das materiais, daí o fato da 

política puramente secular estar em segundo plano.  João Morais Barbosa esclarece a 

respeito: 

 
Corre-se o perigo, ao interpretar o autor do De Statu et Planctu Ecclesiae, 
de perder de vista que o fenômeno político era, para ele, manifestação 
particular da universal história da salvação, e que nunca seria concebível 
na sua dimensão puramente material, precisamente porque a salvação é, 
na sua natureza radical, espiritual.205 

 
Para o bispo de Silves interessa estabelecer um sistema explicativo demonstrando 

as relações entre as duas instâncias e não exatamente teorizar acerca da supremacia do 

papa sobre o imperador ou o inverso.  Frei Álvaro é um canonista que entende a 

cristandade como uma comunidade universal que possui uma unidade de natureza 

soteriológica.  Assim, o papa, como vigário de Cristo, possui o poder sobre os cristãos, mas 

não se imiscui nos assuntos propriamente materiais.  O pontífice tem a seu serviço um 

“braço material” (imperador ou reis) que se responsabiliza por assuntos temporais.  Como 

o que é de natureza espiritual está acima da realidade material, o papa possui o poder sobre 

o século, porém não deve intrometer-se nos assuntos do foro civil.  Recorramos novamente 

às explicações de João Morais Barbosa: 

 
Cristo é Rei Universal.  No entanto, desde a Encarnação até à Ascensão, 
prescindiu voluntariamente do exercício da realeza.  Cristo é Senhor 
Universal de bens materiais.  Todavia, desde o início da pregação pública 
até à Ressurreição prescindiu voluntariamente do exercício da 
propriedade, vivendo em pobreza.  O Seu Vigário na terra, o Papa, que 
detém a realeza e a propriedade universais, deve, à imitação de Jesus, 
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prescindir, em obediência à Vontade Divina, de todo o poder temporal e 
de todo o senhorio sobre os bens materiais.  O que significa, bem 
entendido, que os mesmos lhe não pertençam de iure.206 

 
A Igreja, para Álvaro Pais, constitui-se numa unidade estrutural que abarca os 

detentores do poder temporal.  Afirma Mário Santiago de Carvalho que 

 

No contexto da relação Igreja/Império, a ecclesia é dita o “gênero” da 
“espécie” imperium, tal como o gênero “animal” contém espécies 
distintas e estas indivíduos numericamente singulares; a Igreja, portanto, 
contém o Império ou os Reinos, e estes só são predicáveis, i. e., pensáveis 
em função daquela.207 

 

Nota-se que, apesar da superioridade da natureza espiritual, Álvaro Pais estabelece 

um sistema no qual os “dois gládios” se harmonizam e se auxiliam no governo da ecclesia, 

identificada com a cristandade.  Formam um todo coerente, na visão do franciscano, a idéia 

de poder, as funções do poder público, as relações entre espiritual e temporal e sua 

eclesiologia.  Na realidade, o bispo de Silves não acredita tratar-se de dois poderes, mas do 

poder ordenado, no sentido neoplatônico da superioridade do âmbito espiritual. 

Esta visão do poder em Álvaro Pais ocasiona algumas dificuldades interpretativas.  

Muitas obras que abarcam a problemática entre os poderes ou a eclesiologia consideram 

Álvaro Pais um hierocrata.  Mas a visão de ordo, tal como exposta pelo franciscano galego, 

na qual o poder espiritual não se intromete em assuntos temporais, fez com que alguns 

estudiosos o considerassem um defensor da via media.  Mário Santiago de Carvalho, sem 

querer inovar nem optar por alguma das perspectivas interpretativas, expõe o “carácter 

dilacerado da proposta alvarina”208.  Proposta que se explica, em grande parte, mediante o 

contexto no qual viveu o bispo de Silves.  Diante dos desafios eclesiológicos de seu tempo, 

Álvaro Pais, como grande defensor da Igreja, não atribuiria supremacia ao temporal – os 

eventos de litígio com Afonso IV denotam sua posição diante da afirmação do poder régio 

sobre assuntos eclesiásticos. Ao que parece, frei Álvaro Pais construiu um sistema no qual 

o pontífice era autoridade suprema sem, contudo, diminuir ou submeter a autoridade da 

esfera temporal que se afirmava cada vez mais.  Cabe ressaltar que esta espécie de 

sociedade sotero-eclesiológica de Álvaro Pais, com sua divisão de competências, não nos 
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autoriza afirmar a distinção de poderes.  O franciscano não admitia a cisão entre o político 

e o religioso, como outros autores da época. 

Completando esta visão de sociedade, têm-se as teorias acerca do homem, este 

“centro de interesse” para Álvaro Pais.  Como o enfoque da abordagem alvarina é mais 

ético-religioso do que político, grande relevância assume a função da criatura humana 

neste conjunto explicativo.  A globalidade do modelo orgânico adotado por Álvaro Pais 

abarca as explicações sobre a existência humana.  Assim como o membro que se separa do 

corpo deixa de ser animado pela alma, morre todo aquele que se afasta da unidade.  “Esse 

todo não é só a soma aritmética das meras partes, ele é-lhes superior e anterior; cada uma 

das partes (tornadas isónomas pelo baptismo) deverá assumir a sua quota-parte possível de 

responsabilidade (moral) nesta lógica orgânica”209.  Assim, o singular não pode ser 

entendido separadamente, ou seja, para compreender-se o homem, deve-se vislumbrá-lo no 

corpo comunitário.  Nota-se que a antropologia de frei Álvaro está relacionada diretamente 

com sua visão eclesial, configurando o que Mário Santiago de Carvalho chama de antropo-

eclesiocentrismo210.  E é deste historiador que citamos o seguinte resumo: 

 

As leis da Igreja e o seu Baptismo são respectivamente as expressões 
jurídica e simbólica que configuram um espaço de identificação como é o 
eclesial.  O “homem cívico” (zoon politikon) é agora o homem eclesial e, 
por isso, no seio deste espaço físico e simbólico, a distinção entre os 
poderes não se justifica senão em termos de componentes hierarquizados 
de um único sistema (“as partes integrantes de uma mesma sociedade”) e 
nunca de géneros diferentes.211 

 

Nota-se, assim, como estão estruturalmente imbricadas as concepções sobre o 

homem, a Igreja, o poder político e a relação entre os poderes.  E não somente em Álvaro 

Pais, que nos oferece, como modelo explicativo, um todo orgânico de natureza 

soteriológica.  Outros autores menoritas baseiam suas teorias no diálogo harmônico entre 

as concepções citadas.  Visto isso, cabe agora especificar o contexto em Portugal sob o 

ponto de vista do que aqui nos interessa: o poder régio e a ordem franciscana.  

 

 
 

                                                 
209 CARVALHO, Mário Santiago de. Ibid. p. 30. 
210 CARVALHO, Mário Santiago de. Ibid. p. 31. 
211 CARVALHO, Mário Santiago de. Ibid. p. 32. 



Capítulo 3 – Os Frades Menores e o Poder Régio em Portugal 
 

 

Ideologias emergem de textos moralizadores, tratados, crônicas, etc.  Mas também 

é certo que sua importância é detectada através do grau de influência que exerceram nas 

ações humanas.  Para entender as relações ideológicas entre franciscanos e o poder régio 

avisino, bem como a importância da produção simbólica destes influentes religiosos, faz-se 

mister expor um quadro contextual.  Entendemos melhor o papel das representações 

sociais quando as colocamos frente às realidades práticas, as efetivas relações que estes 

homens vivenciaram. 

 

3.1- Poder régio diante da ortodoxia e do poder espiritual. 

 

Os reis portugueses não fugiram à regra do restante da Europa no referente ao 

gradativo aumento de seus poderes.  O alcance da jurisdição dos monarcas portugueses 

alargava-se. Procedimentos centralizadores deixavam claro que o rei estava determinando 

suas prerrogativas, seu ofício.  Com a dinastia de Avis este processo é indiscutível.  Cada 

vez mais, principalmente a partir de D. João I, aumentava o controle sobre todos os 

súditos.  Os clérigos, embora estivessem em muitos aspectos submetidos às leis 

eclesiásticas, viam-se abarcados também pela lei civil. De um lado, o clero que não se 

contentava em perder antigos privilégios, de outro o poder régio legislando para todos que 

vivessem sob a tutela da coroa portuguesa.  Os conflitos surgiam basicamente devido às 

diferentes concepções de ambos os lados.  “Para o rei o leigo é essencialmente da 

jurisdição secular excepto em matérias de fé e em casos particulares (...); quanto ao clérigo, 



a jurisdição a que ficará sujeito depende das matérias em causa.  Para o clero todos os 

eclesiásticos são em qualquer circunstância da jurisdição da igreja”212. 

O aumento do alcance do braço secular na esfera propriamente eclesiástica pode ser 

exemplificado pelo Beneplácito Régio, ação que consistia no exame por parte do rei de 

todos os atos emanados de Roma.  Mesmo com o objetivo de evitar falsificações das cartas 

pontifícias, a instituição do Beneplácito deu condições para o poder régio supervisionar e 

controlar a legislação proveniente do papado.  Sob o título “das leteras, que veem de Corte 

de Roma, ou do Gram Meestre, que nom sejam publicadas sem carta d’El Rey”, aparece 

compilado no livro II das Ordenações Afonsinas e somente foi abolido no reinado de D. 

João II.  Com o Grande Cisma, os defensores deste tipo de exame ganharam um reforço 

para seus argumentos.  A defesa da fé e do pontífice legítimo justificava o controle da 

chancelaria do rei sobre as letras apostólicas, pois era possível argumentar que se estava 

resguardando a ação de Roma e evitando possíveis cartas dos antipapas213.   

Diversos exemplos da interferência do rei na jurisdição da Igreja podem ser 

conferidos nas muitas concordatas estabelecidas entre clero e monarca.  Muito estudadas 

por diversos pesquisadores – entre eles, Fortunato de Almeida, José Marques e Margarida 

Garcez Ventura –, as concordatas estabeleceram-se a partir das queixas do clero sobre o 

que consideravam agravos do rei e seus oficiais.  Seu texto consiste numa lista destas 

queixas seguida das respostas do rei e dos seus comprometimentos após a concórdia.  

Interessante notar que, apesar de serem apresentadas como acordos, as concordatas 

denotam, em muitos casos, um efetivo aumento do poder do rei e não simplesmente um 

equilíbrio entre as partes envolvidas.  Um indício deste aspecto é o fato de certos agravos 

de determinada concordata reaparecerem nas posteriores, demonstrando a insistência 

daquilo que o clero considerava desrespeito às liberdades eclesiásticas.  No período que 

nos interessa, além de vigorarem as concordatas de 1289, compiladas nas Ordenações 

Afonsinas, houve acordos novos, tais como os de 1391 e 1427, por exemplo.  Para além 

destes, estabelecidos com a clerezia de uma forma geral, existiram os acordos com 

determinados bispos, especificamente os de Braga e do Porto.214  

Este aumento da jurisdição do rei, a pressão que exercia sobre o clero, a intromissão 

em casos que a Igreja considerava da alçada estritamente eclesiástica, são fatores que 

fizeram com que numerosos historiadores enfocassem suas análises exclusivamente para o 
                                                 
212 VENTURA, Margarida Garcez. Op. cit. p. 387. 
213 MARQUES, A. H. de Oliveira. Op. cit. p. 378. 
214 MARQUES, A. H. de Oliveira. Ibid. p. 377. 
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fortalecimento do poder régio, vislumbrando muito pouco as resistências, reações, ou 

manobras do clero215.  Espera-se que cada vez mais pesquisadores do Portugal medieval 

voltem seus olhares para as adaptações e reformulações da Igreja neste contexto. 

Há, no que diz respeito a este embate entre clero e poder régio, uma interessante 

observação com relação aos monarcas portugueses que não pode passar despercebida.  

Poderíamos dizer que havia duas concepções de Igreja, ou melhor, que a Igreja dividia-se 

em duas: a visível e a invisível.  Os reis avisinos que tanto utilizaram o sagrado na 

legitimação de seu poder, venerados como católicos e santos, em momento nenhum se 

desviaram da ortodoxia ou se afastaram da comunidade da fé, do Corpo Místico.  

Enfrentaram a hierarquia, os prelados, a face visível da Igreja.  Conforme afirmou 

Fortunato de Almeida, ao utilizarem a religião para legitimar seu poder, os reis agiam em 

conformidade com a tradição teológica, pois “era fácil ajustar a teoria jurídica do 

engrandecimento da autoridade do Príncipe com a doutrina católica acêrca da origem do 

poder”216.  Como já se disse, para o rei tratava-se da jurisdição sobre seus súditos e para o 

clero de desrespeito às liberdades eclesiásticas.  Enquanto, na prática, ocorriam estas 

querelas – que não podem, entretanto, ser sobrevalorizadas217 – no âmbito ideológico, os 

reis e infantes estavam em perfeita harmonia com os princípios cristãos.  Mais ainda. Neste 

quesito os portugueses julgavam-se acima de todos os reis da cristandade.    

 D. João I manteve uma boa relação com o clero, pelo menos até certo ponto.  A 

centralização política invade um campo incômodo para os prelados.  Um dos ápices do 

processo em questão foi a promulgação, em 1419, das quarenta leis jacobinas, “um dos 

passos mais decisivos no cerceamento das liberdades e privilégios da Igreja e controlo do 

poder eclesiástico pela legislação estatal”218.  Doze delas foram publicadas diante dos 

prelados, pois atingiam diretamente o clero.  A intenção do monarca era responder às 

queixas dos súditos relacionadas aos abusos dos prelados.  Obviamente descontente com as 

leis promulgadas, o cabido de Braga enviou-as ao papa Martinho V. Os ouvidores 

apostólicos João de Mela e João Gonçalves foram encarregados de comentar e condenar as 

referidas leis que, segundo os comentaristas, entre outros agravos, desrespeitavam a 

                                                 
215 Conforme vimos no capítulo 1. 
216 ALMEIDA, Fortunato de. História de Portugal. Tomo III – Instituições Políticas e Sociais de 1385 a 
1580. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1925, p. 29. 
217 Historiadores que estudaram este tipo de conflito afirmam que a Coroa relacionou-se bem com alguns 
setores do clero. Cf. por exemplo VENTURA, Margarida Garcez. Op. cit. p. 54. 
218 MARQUES, José. “Igreja e Poder Régio”.in: COELHO, Maria Helena da Cruz & HOMEM, Armando 
Luís de Carvalho (org.) Op. cit. p. 230. 
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concordata da época de D. Dinis.  O eco das reclamações fez-se em 1426, quando 

Martinho V expede as letras apostólicas sobre o assunto, intituladas Non sine magna.  O 

documento, dirigido ao arcebispo de Braga, D. Fernando da Guerra, exorta este prelado a 

defender a Igreja. Age, então, o arcebispo. Mobilizado por D. Fernando, o clero português 

reúne-se em Braga numa assembléia geral da qual saiu uma longa lista de agravos 

cometidos pelo monarca e seus oficiais.  Antes de levar o documento a Roma, o clero 

deveria encaminhá-lo ao rei e ao infante D. Duarte.  Após as conversações entre o clero e 

D. João I, os prelados enviam uma carta-súplica ao papa informando o acordo com o rei.  É 

pertinente que vejamos o comentário de Margarida Garcez Ventura a propósito de tal carta: 

 

A carta da clerezia é muito curiosa, deixando transparecer a força 
do poder régio.  Em primeiro lugar porque a clerezia é chamada à 
presença do rei, coisa que, no próprio texto da concórdia, é considerado 
vexatório. Seguidamente, a carta regista as razões invocadas por D. João I 
para proceder de modo considerado gravoso: já antes dele assim haviam 
procedido os reis seus antecessores, eles próprios fundamentados em leis 
promulgadas há muito tempo e em costume antigo.  D. João I aduz outra 
razão para além da anterioridade: o “bem de sua patria e Reinos”. Estes 
seriam “honestos fundamentos e consentaneas rezões”.  Posto isto, toda a 
“emmenda e correpçam” prometidas por D. João I é “merce” de 
“catholico e devoto Princepe”, que coloca antes de tudo “o bem e honra 
da Igreja” tendo em vista a “pax e concordia”.  Ao chamarmos a atenção 
para a manifesta proeminência do poder real, não negamos que a clerezia 
tinha força devidamente apoiada em Roma.  Aliás, se assim não fosse – 
se não existissem poderes equilibráveis para mútuo proveito – não teria 
havido debates e acordos.219   

 

A historiadora alude a uma problemática de extrema importância e dá a ela uma boa 

resolução.  Alguns autores – não especificamente os portugueses, pois se trata de tema 

comum à história da Europa – referenciam as concordatas como exemplos típicos de uma 

fase de acordos, na qual poder régio e Igreja equilibravam-se e entendiam-se, 

diferentemente dos conflitos com o império.  Tal interpretação pode parecer equivocada ao 

se examinar não apenas o contexto das negociações, mas também o próprio texto dos 

acordos.  Como foi dito há pouco, no caso português as concordatas denotam o 

fortalecimento do poder régio.  Entretanto, o exagero desta interpretação não auxilia muito 

no entendimento da relação Igreja/Coroa.  Acreditar que o rei impôs seu poder diante de 

um clero que se viu recuado a limites de ação cada vez mais estreitos é desconsiderar, da 

parte do clero, as readaptações e resistências, além dos muitos benefícios que receberam 
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dos reis e infantes.  Ademais, o poder oriundo de Roma tinha seu peso.  Os reis 

portugueses mantiveram boas relações diplomáticas com a Santa Sé e conquistaram dela 

muitas bulas favoráveis220. 

O processo desencadeado pelas leis jacobinas culminou na concórdia de 1427.  Diz-

se que esta concórdia foi aprovada em Santarém ou Lisboa, talvez mesmo aprovada em 

Santarém e, posteriormente, levada às cortes de Lisboa221.  Deixando este polêmico 

pormenor à parte, a questão é que o acordo em tela, um dos mais analisados pelos 

historiadores, nos dá muitos subsídios para verificar a ação régia em relação ao clero.  Os 

impasses referidos no acordo raramente são solucionados em benefício do clero.  Aliás, 

como diz Margarida Ventura, “as respostas régias aos artigos apresentados são passíveis de 

múltiplas interpretações, pois a intersecção de várias circunstâncias específicas altera 

qualquer leitura linear”222.  Não apenas esta autora, mas também José Marques223 afirma 

que as respostas dadas pelo rei não são nada satisfatórias para o clero, além de não 

corresponderem à realidade.  O fato é que, mesmo assim, a clerezia aceitou a concórdia.  

Curioso notar a repetição do padrão de resposta régia ao longo de diferentes artigos.  

Limitava-se o rei, em diversos casos, em afirmar que nunca mandou fazer um determinado 

agravo, e, se alguém o fez, que se comunicasse a ele para tomar as correções cabíveis. 

Extremamente difícil é saber se a situação conflituosa depende diretamente da ação 

de D. João I.  Houve uma primeira fase em seu reinado que, ao que parece, caracterizou-se 

pela aproximação com o clero.  O entendimento entre Coroa e clerezia parece alterar-se 

justamente no período em que D. Duarte é associado ao trono.  Sabemos que por volta do 

início da década de 1410 o infante herdeiro ganha responsabilidades governativas tão 

importantes quanto as de um monarca.  Quando realmente sobe ao trono, há um aumento 

considerável dos casos de intervenção régia na esfera eclesiástica.  É sugestivo acreditar 

que D. Duarte seja co-responsável pelos conflitos da época que o pai governava, sobretudo 

se considerarmos sua participação nos eventos que envolveram o clero e Coroa.  Em todo o 

processo da concórdia de 1427, por exemplo, estava presente o infante, mediando as 

negociações224.  O que importa é que o frágil equilíbrio conquistado em 1427 é quebrado 

em 1436. 

                                                 
220 Basta lembrar o apoio que os pontífices dispensaram às conquistas ultramarinas.   
221 Cf. VENTURA, Margarida Garcez. Op. cit. p. 99. 
222 VENTURA, Margarida Garcez. Ibid. p. 99. 
223 MARQUES, José. Op. cit. p. 232. 
224 VENTURA, Margarida Garcez. Op. cit. p. 99.  Os argumentos da autora nos levam a concluir pelo 
considerável peso da  responsabilidade de D. Duarte no agravamento dos conflitos. 
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É novamente o arcebispo D. Fernando da Guerra, primo de D. Duarte, quem 

protagoniza o episódio.  Ele encaminha ao papa Eugênio IV um resumo dos agravos 

sofridos por sua diocese e pela Igreja do reino como um todo.  A partir deste resumo, José 

Marques afirma que, embora muitos pontos fossem pura repetição de agravos anteriores, 

alguns limites, antes respeitados, são completamente ignorados pelo rei.  Para este 

historiador, “não se poderia levar mais longe a tentativa de sobreposição do poder civil ao 

eclesiástico”225.  A intervenção do pontífice dá-se com as letras apostólicas Nonnullorum 

querelis, que, além de pedirem ao monarca que respeite as liberdades eclesiásticas, 

sugerem que ele recorra à autoridade pontifícia em casos de conflito com o clero.  

Sucederam-se, em 1437, outras bulas, demonstrando a intervenção do papa nas querelas. 

Poder-se-ia confirmar este aumento contínuo dos agravos às liberdades eclesiásticas 

nos anos subseqüentes?  A regência do infante D. Pedro não parece ter agravado a 

situação.  Aspecto estranho se atentarmos para o fato de que D. Pedro era conselheiro do 

irmão, mormente em assuntos relacionados ao clero.  Mas Margarida Ventura observa: “... 

não encontramos um notável reforço da política eduardina frente ao clero.  Existe 

continuidade em algumas acções mas não o fomento que seria de esperar tendo em conta 

as suas idéias quanto ao ofício de rei e à função do clero”226.  Conflitos globais com o 

clero,  segundo a apuração da historiadora em questão, não existiram.  O que se sabe é que 

dois conflitos com a Santa Sé ocorreram no tempo da regência.  Conflitos estes que diziam 

respeito à nomeação de bispos. 

Há um membro da família de D. João I que até agora não figurou nas linhas deste 

capítulo.  É importante, devido à temática em questão e, principalmente, à produção de 

uma das fontes aqui analisadas, que se caracterize as ações do infante D. Henrique acerca 

das questões eclesiásticas.  Citemos um acontecimento que pode dizer algo sobre as 

atitudes que caracterizavam as relações de D. Henrique com a Igreja.  Quando o regente D. 

Pedro recusou a nomeação de Rodrigo Dias para o bispado de Silves, o papa solicitou a D. 

Henrique que interviesse no caso.  Tal intervenção não foi de muita valia, mas o fato e a 

atitude conciliadora de D. Henrique são sintomáticos de uma faceta interessante do infante: 

sua aproximação amistosa com a Santa Sé.  O passado nos legou uma numerosa 
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 92

documentação trocada entre a Santa Sé e D. Henrique227.  O infante teve várias súplicas 

atendidas pelos pontífices, destas, muitas se referiam a pedidos de benefícios eclesiásticos.  

Ademais, o infante era sempre muito elogiado por vários papas.  Seu papel nas conquistas 

ultramarinas era comumente lembrado nas cartas pontifícias.  É certo que este aspecto não 

pode fazer crer numa possível discordância de ação política entre D. Henrique e os 

monarcas de Avis, mas certamente a imagem que D. Henrique procurou construir de si 

mesmo incluía uma boa relação com a Igreja, senão com o clero português em seu 

conjunto, pelo menos com a cúria romana228.   

Para reis e infantes que, apesar dos conflitos, tinham a religião como principal 

legitimadora, velar pela ortodoxia, defendê-la, passa a ser também ofício de rei.  Parte do 

processo maior de centralização política, os reis avisinos legislam sobre o castigo às 

heresias.  O argumento é simples: o poder real foi recebido de Deus, logo, em serviço do 

Criador deve o monarca defender seu reino da heterodoxia.  Mais um aspecto da idéia de 

que o rei é responsável pela Igreja – ou de parte de sua jurisdição – nos limites do seu 

reino.   

Os historiadores conjecturam sobre a ínfima influência heterodoxa em terras 

portuguesas.  De fato, a escassez de indícios não permite que se avance muito nesta 

questão.  Todavia, não parece que se trata de fenômenos sociais cujos documentos 

comprobatórios desapareceram ou não existiram.  Pelo que se sabe, somente ocorreram 

algumas tímidas manifestações de pouco peso.   

 

Parece ter havido, no século XIV, alguns vestígios, pouco definidos, de 
desvios franciscanos e aparentados (begardos, beguinos, fraticelli, etc.), 
bem como influências averroístas, escotistas e, em começos e meados de 
Quatrocentos (se não antes), das doutrinas de John Wyclif, Jan Huss e 
Henri de Gand.  Nenhuma destas heresias, contudo, conheceu difusão 
significativa, limitando-se o seu conhecimento e eventual simpatia a 
alguns clérigos mais cultos.229 

 

Tudo indica que a legislação sobre os hereges dizia respeito a práticas 

supersticiosas – essas sim, bem documentadas em Portugal – cujos praticantes eram 

taxados segundo a classificação de hereges.  Trata-se de uma característica observável não 

                                                 
227 GARCIA, José Manuel. “Introdução”. In: Documentação Henriquina. Maia: Castoliva editora, 1995, p. 
XI. O compilador e autor da introdução reuniu 87 documentos referentes às relações entre D. Henrique e 
Santa Sé. 
228 Quando analisarmos mais detalhadamente o Horologium Fidei, retornaremos a este ponto. 
229 MARQUES, A. H. de Oliveira. Op. cit. p. 395. 
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apenas em Portugal: o alargamento da noção de herege, ou melhor, a falta de critério em 

definir todo tipo de desvio como heresia.    

Não se deve, contudo, concluir que a defesa da fé cristã recaía sempre no ataque a 

heresias, práticas supersticiosas ou rituais pagãos.  Havia o não-cristão, o outro, que 

mantinha um convívio muito próximo com os cristãos portugueses, tão próximo que não 

podia ser ignorado.  Este outro era na realidade de dois tipos: o judeu e o mouro.  Serão 

detalhados adiante, nas análises das fontes230.   

  

3.2- A dinastia de Avis e a Ordem dos Frades Menores. 

 

É consensual na historiografia que os franciscanos mantiveram estreitas relações 

com os monarcas de Avis.  Eram influentes, presentes em momentos significativos, 

recebiam grandes mercês da família real, ganhavam cargos de importância, entre outras 

coisas.  Imperioso, aqui, é que se detalhe estas relações e que se entenda o contexto da 

ordem franciscana neste tempo. 

A ordem religiosa em tela conheceu, durante os séculos XIV e XV, um 

significativo aumento.   Tanto do número de religiosos quanto de fundações de conventos.  

Aliás, não apenas os frades menores, mas as ordens mendicantes em geral cresceram 

consideravelmente em Portugal ao longo deste período.  Do primeiro quartel do século 

XIV ao último do século XV os conventos franciscanos e dominicanos mais do que 

duplicaram.  Isto sem mencionar os carmelitas, agostinhos calçados e os jerônimos231.  As 

ordens tradicionais (cluniacenses, cistercienses, cônegos regrantes de Santo Agostinho) 

possuíam, durante um certo tempo, o maior número de casas, embora as mendicantes 

fossem bem mais povoadas.  Mas o aumento de fundações de conventos mendicantes 

modificou gradativamente esta situação.  Oliveira Marques expõe que, por volta de 1475, 

existiam 55 % de mosteiros tradicionais e 45 % de mendicantes.  Porém, devido à grande 

população dos últimos, certamente o número de religiosos mendicantes superava o de 

tradicionais232.      

Quanto à organização, os mendicantes também se diferenciavam das ordens 

tradicionais: 

 

                                                 
230 Cf. parte II. 
231 MARQUES, A. H. de Oliveira. Op. cit. pp. 224-225. 
232 MARQUES, A. H. de Oliveira. Ibid. pp. 379-380. 



 94

Ao contrário do mosteiro, unidade em si mesma, frouxamente 
ligado, em termos administrativos, aos seus congéneres, o convento 
mendicante pertencia a uma organização internacional, com um superior 
eleito por determinado prazo, e com assembléias a vários níveis, 
realizadas em locais diferentes.  Réplica da organização da própria Igreja 
secular, a ordem religiosa mendicante dispunha assim de meios mais 
eficazes e rápidos para actuar no mundo laico.233 

 

A divisão franciscana era feita em províncias, estas, por sua vez, dividiam-se em 

custódias.  Existiam ainda as vigararias, que dependiam diretamente do geral da ordem.  

Inicialmente, os frades menores portugueses formavam a custódia de Portugal, integrada à 

província de Santiago.  Em 1417, após o fim do Grande Cisma e, argumenta-se, devido a 

ele, Portugal separou-se da província de Santiago, constituindo assim a província de 

Portugal. Oliveira Marques associa a centralização política com a criação da província 

franciscana portuguesa: “problemas de natureza política presidiram também à 

‘nacionalização’ das ordens mendicantes, em correspondência com a afirmação dos 

princípios de Estado e Nação na Baixa Idade Média”234. É certo que não apenas os 

cronistas franciscanos, mas também os historiadores do tema, justificam a referida 

separação da província com o fato do reino português declarar obediência a Roma durante 

o Cisma.  Como o rei castelhano aliava-se ao papa de Avignon, frades da mesma província 

de Santiago estavam em lados opostos.  Deste modo, faz sentido a afirmação de Oliveira 

Marques, já que os frades seguiam o rei na escolha.  Apenas a data assinalada por este 

historiador, 1384235, parece ser fruto de algum equívoco.  Sabe-se que os franciscanos 

portugueses separaram-se durante o Cisma e a guerra com Castela, mas a criação da 

Província de Portugal oficializou-se somente depois do término do Cisma, ou seja, em 

1417236, ou, pelo menos, após esta data. 

Quanto à aproximação dos frades com a dinastia de Avis, têm-se indícios 

abundantes para prová-lo.  Outros historiadores já o fizeram237.  Lembremos que, segundo 

a tradição franciscana, o próprio S. Francisco confiou uma carta aos discípulos que 

primeiro chegaram em Portugal.  Nela, o poverello aconselhava estes pioneiros a serem 

                                                 
233 MARQUES, A. H. de Oliveira. Ibid. p. 385. 
234 MARQUES, A. H. de Oliveira. Ibid. p. 385. 
235 MARQUES, A. H. de Oliveira. Ibid. p. 385. 
236 É o que afirmam especialistas no tema – como Fernando Félix Lopes – e os cronistas da ordem.  Cf. 
LOPES, Fernando Félix. Colectânea de Estudos. p. 5.  ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Hist. Ser. II, p. 402.  
Contudo, ainda temos Francisco Leite de Faria que informa outra datação, 1421, para tal oficialização. Cf. 
FARIA, Francisco Leite de. “São Francisco e Portugal: síntese histórico-bibliográfica”. In: Archivo Ibero-
Americano. Tomo 42. 1982, p. 459.  
237 Lembremos do já visto no capítulo 1. 
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conselheiros do detentor do poder temporal238.  Há alguns detalhes da enorme influência 

dos frades menores em território português e de seu convívio com a dinastia de Avis que 

merecem destaque.  

Remontemos aos acontecimentos que agitaram as cidades portuguesas na 

Revolução de 1383-1385 para vislumbrar certas atividades franciscanas em apoio à causa 

do mestre de Avis.  Um dos capítulos da História Seráfica – o XXIII, da segunda parte – 

inclui, no título, a seguinte expressão: “ajudão os nossos frades na cõquista deste Reino ao 

Mestre de Aviz”.  Em seguida, as linhas de Manuel da Esperança citam Frei Lourenço que, 

em Vila de Estremoz, auxilia na entrega do castelo aos partidários do mestre239.  Também 

fala de Frei Vasco Patinho que age quando castelhanos tentam tomar a cidade do Porto: 

 

Cõ estas novas se alegrou a Cidade, porque podia mostrar, qual era o seu 
valor, & saindo da segurança dos muros, os foi buscar ao caminho, onde 
a peito aberto lhes apresentasse batalha.  Quem nisto servia mais era o 
sobredito F. Vasco, morador em S. Francisco d’aquella mesma cidade, & 
quanto os vio sobre a ponte de Leça, impedindo a passagem dos nossos, 
elle lhes foi requerer, que logo se retirassem pera parte, onde viessem ás 
mãos.  Com esta resolução se retirou com vergonha o Galego, ficãdo nòs 
com a gloria de o ter desafiado hum Frade.240 

 

E quando, nas cortes de Coimbra, o mestre foi alçado a Rei, grande peso o cronista 

atribui às palavras de Frei Afonso de Guimarães241.  Para Manuel da Esperança, o frade 

ajudou a resolver muitas dificuldades quanto à escolha do mestre para o trono. 

Os membros da família real geralmente escolhiam para confessores os frades 

franciscanos e dominicanos e, ao que parece, a predominância era dos primeiros.  O régio 

casal, D. João I e D. Felipa, teve dois franciscanos como confessores: frei Afonso de 

Alprão, confessor do rei, D. Aimaro, frade inglês, confessor da rainha. O herdeiro deu 

continuidade a esta preferência: frei Gil Lobo, franciscano muito influente, foi confessor de 

D. Duarte (mais tarde, o foi de D. Afonso V). 

Aquele frei Afonso de Alprão, confessor de D. João I, foi personagem de destaque 

entre os franciscanos portugueses da época.  Estudou na Universidade de Bolonha – tal 

como outros franciscanos de Portugal – onde, em 1397, escreveu o “único tratado de 

                                                 
238 VENTURA, Margarida Garcez. Op. cit. pp. 91-92. 
239 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Hist. Ser. II, p. 412. 
240 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Ibid, p. 412. 
241 ESPERANÇA, Fr. Manual da. Ibid, p. 413. 
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retórica sob nome português que nos ficou da Idade Média”242, intitulado Ars predicandi.  

Gozando do respeito do rei, pode ter influenciado as traduções para o vernáculo de 

algumas obras de piedade243.  Torna-se vigário e comissário do ministro geral em 1407.  

Governou a província em 1412.  É nomeado, em 1413, inquisidor-mor pelo papa João 

XXIII.  Diz-se que não há registros de sua atuação como inquisidor, o que levou alguns 

estudiosos a buscarem explicação em sua “personalidade condescendente”244.  Esta 

conclusão, se não for anacrônica, é no mínimo precipitada.  A suposta condescendência do 

religioso provavelmente não limitaria seu trabalho como inquisidor, já que sabemos da 

convicção na defesa da fé, nutrida pelos inquisidores.  Para estes homens, uma 

personalidade condescendente não é nada incompatível com a defesa da ortodoxia.    

Originário do convento de S. Francisco de Tavira, o confessor, pregador e teólogo, 

Gil Lobo (ou Gil de Tavira) talvez seja o franciscano mais conhecido e influente da época 

da Ínclita Geração.  Foi, segundo as crônicas franciscanas, o primeiro ministro da província 

de Portugal após a confirmação da separação da província de Santiago245.   Quando morreu 

D. João I, frei Gil Lobo prega nas exéquias do rei, além de aconselhar D. Duarte sobre as 

atitudes a tomar.  Eis as palavras do cronista, obviamente exageradas a favor do 

franciscano:  

 

[Frei Gil Lobo] não era daquelles, que andão lizongeando os Reis, & lhes 
falão a vontade: antes muito livremente lhe metéo em consciencia que se 
recolhesse logo a tratar do q convinha, & nao quizesse agravar mais com 
o choro as lametações do Reino, nem abatesse com semelhantes excessos 
a sua mesma pessoa.246 

 

Frei Gil Lobo também esteve presente no concílio de Basiléia, talvez por pedido de 

D. Duarte.  Em 1443 consegue licença de Eugênio IV para fundar um convento de freiras 

em Tavira247.  Manuel da Esperança dedica vários trechos de sua obra ao franciscano e lhe 

reserva um capítulo especial, intitulado “do Mestre F. Gil Lobo, Pregador de tres Reis, 

Confessor de dous, Mestre de hum, Capelão do Papa, & Comedatario d’Alpendorada”248. 

                                                 
242 LANCIANI, Giulia & TAVIANI, Giuseppe (orgs.) Op. cit. Lisboa: Caminha, 1993, p. 15. 
243 LANCIANI, Giulia & TAVIANI, Giuseppe (orgs.) Ibid. p. 16. 
244 LANCIANI, Giulia & TAVIANI, Giuseppe (orgs.) Ibid. p. 16. 
245 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Hist. Ser. II, p. 403. 
246 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Ibid. p. 640. 
247 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Ibid. p. 688. 
248 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Ibid. p. 693. 
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  Não apenas como confessores destacaram-se os franciscanos.  Os frades menores 

eram os pregadores preferidos para as grandes solenidades do reino.  Como foi dito acerca 

de frei Gil Lobo, foi pregador de três reis (D. João I, D. Duarte e D. Afonso V).  

Juntamente com os dominicanos, pode-se encontrar sermões proferidos por franciscanos 

em diferentes eventos com a presença da família real.  Frei Rodrigo de Sintra pregou no 

levantamento do cerco de Lisboa, atesta-o Fernão Lopes.  O já citado frei Afonso de 

Alprão, como vimos, escreveu uma obra sobre oratória, denotando o interesse pela 

pregação.  Frei João de Xira, observante, presente em ocasiões relevantes ao lado do rei249, 

foi o pregador da conquista de Ceuta.    

A partir da História Seráfica, pode-se encontrar outros indícios de sermões 

proferidos pelos supramencionados frades e também por outros.  Frei Rodrigo de Sintra, 

por exemplo, além do sermão de 1384, pregou quando D. João I publicou, na Sé de Lisboa 

e diante do povo, as bulas que o autorizavam a casar.  Este frade é caracterizado pelo 

cronista da ordem como o “prègador das grandes solennidades”250.  Era mestre em 

teologia, também foi nomeado inquisidor e obteve benefícios do papa Bonifácio IX:  

 

Concedeolhe liberdade de eleger companheiro a seu gosto: ordenou, que 
os cõventos de seu distrito, onde quer que se achasse, lhes dessem a 
ambos o necessario; & que elle na Provincia gozasse dos privilegios, que 
tinha em quanto Mestre, estando habilitado, como estivera d’antes, pera 
as dignidades della.251 

 

Além disso, vemos os franciscanos agindo como mediadores em negociações 

importantes, como no caso que envolveu D. Duarte com a questão do concílio de Basiléia.  

O rei foi a favor do papa e contra o concílio, mas, ao escrever para Eugênio IV, D. Duarte 

estava respondendo uma mensagem deste pontífice enviada pelo geral dos franciscanos252.  

Aliás, temos notícias da participação de franciscanos portugueses no referido concílio. Frei 

Gil Lobo – como mencionamos acima – e frei André do Prado – autor do Horologium 

Fidei –, por exemplo, marcaram presença em Basiléia.  Este último, quando exercia a 

função de professor de teologia na cúria romana, “teve intervenções diplomáticas a pedido 

do arcebispo de Braga, D. Fernando Guerra e do próprio infante, herdeiro do trono 

                                                 
249 Como veremos na análise da obra de Zurara, no capítulo 5. 
250 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Ibid. p. 416. 
251 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Ibid. p. 516. 
252 VENTURA, Margarida Garcez. Op. cit. p. 102. 
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português, D. Duarte, em 1429”253.  O que demonstra não apenas sua aproximação com a 

Coroa, mas sua influência em Roma.  

Com relação aos estudos, os franciscanos também se destacaram e, gradativamente, 

iam superando as ordens tradicionais.  Nos séculos XIV e XV adquiriram relevo as escolas 

franciscanas de Lisboa, Santarém, Coimbra, Porto, Guimarães e Alenquer.  A mais famosa 

delas, a de Lisboa, ensinava teologia, filosofia e gramática e, a partir de 1453, foi 

incorporada à universidade254.  Os franciscanos foram pioneiros no ensino da teologia em 

Portugal: “a Teologia, a pedra de toque do ensino medieval, era entre nós ensinada desde 

1382 nos Franciscanos, mas apenas em 1400 conseguiria a oficialização, com a licentia 

docendi” 255. 

Franciscanos e dominicanos tinham participação ativa no meio universitário.  

Afirma José Mattoso: “folheiem-se ainda os sete volumes do Chartularium universitatis 

portugalensis: verificar-se-á que os escolares e graduados religiosos que aí aparecem são 

na sua esmagadora maioria clérigos mendicantes”256.  O cronista da ordem, Manuel da 

Esperança, não deixa de exaltar este aspecto: “muitos annos sustentamos cõ os nossos 

Leitores de Coimbra, & Lisboa as Cadeiras da S. Theologia, q se lerão na Universidade do 

Reino nas sobreditas cidades”257.    

Apesar da importância destes estudos, os franciscanos portugueses que se fizeram 

conhecer pela produção literária, a julgar pela bibliografia e pelas fontes disponíveis, 

freqüentaram escolas estrangeiras.  É o caso, entre outros, de frei André do Prado.  

Contudo, alguns dos frades que figuram nas páginas das crônicas estudaram em solo 

português.  Frei Afonso, aquele que argumentou a favor do mestre de Avis nas cortes de 

Coimbra, realizou seus estudos em Guimarães.  Diz Manuel da Esperança:  

 

Nesta escola ouvio as primeiras letras aquelle frei Afonso de Guimarães, 
o qual sendo já doutor, ou lente no convento de Coimbra assistio na 
acclamação felice del-Rei D. Ioão I. approvando com sua autoridade este 
gravissimo acto.  O Rei, que lhe ficou obrigado, escreveo ao seu 
almoxarife do Porto em 12 d’Abril, anno de 1385. dizendo estas palavras. 

                                                 
253 LANCIANI, Giulia & TAVIANI, Giuseppe (orgs.) Op. cit. p. 53. 
254 MATTOSO, José. (coord.) Op. cit. p. 539. Cf. também LOPES, Fernando Félix. “As Escolas Franciscanas 
Portuguesas de 1308 a 1517. in: Colectânea de Estudos. nº 4. Braga: Suplementos do “boletim mensal”, 
1948, pp. 89-90.  Doravante chamado “As Escolas Franciscanas”. 
255 CAEIRO, Francisco da Gama. “A Cultura Portuguesa no Último Quartel do Século XIV”. In: CAEIRO, 
Francisco da Gama. Dispersos. Vol. I. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1998, p. 170.  Doravante 
chamado “A Cultura Portuguesa”. 
256 MATTOSO, José. (coord.) Op. cit. p. 539. 
257 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Hist. Ser. I. p. 409. 
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Mandamos, que lhes dedes, & paguedes em cada hum anno dezoito aldas 
de panno para seu vestir, qual for pertencente pera o seu estado.258 

 

E quanto à docência, mais lacunas. De frades como Gil Lobo, Rodrigo de Sintra, 

Afonso de Alprão e João de Xira  – que eram mestres graduados – não sabemos nada sobre 

seu ensino nas escolas portuguesas.  Mesmo sendo possível que tenham ministrado cursos 

no reino português, os historiadores ainda não o provaram259. 

A ordem franciscana – incluindo-se aí as clarissas – recebeu diversos benefícios de 

monarcas, rainhas e infantes.  Licenças para adquirirem bens de raiz – ou doações deste 

tipo de bens – foram dadas à ordem.  O fato é digno de nota sobretudo se consideramos as 

proibições imputadas pelos reis avisinos com relação à posse de bens de raiz por 

clérigos260.  Em 1416, as clarissas recebem uma doação de D. João I para que se mudasse o 

convento de Santa Clara de Entre-Ambos-os-Rios.  Manoel da Esperança atribui ao frei 

João de Xira a iniciativa de mudar o convento para a cidade do Porto.  A rainha D. Felipa 

teria, a pedido do confessor do rei, conseguido autorização do pontífice para a mudança.  

Contudo, a rainha não viveu o suficiente para testemunhar a solenidade de fundação que o 

rei, juntamente com seu sobrinho, D. Fernando da Guerra, providenciou.  Baseando-se nos 

registros do tabelião da cidade, o cronista franciscano afirma ter havido uma grande 

procissão, em honra da rainha, no dia da fundação.  Estavam presentes o rei e seus filhos, 

além de D. Fernando da Guerra e alguns influentes franciscanos, como D. Aimaro, 

confessor da rainha. Completa a lista ressaltando, entre os presentes, fidalgos e “mínimos”, 

enfim, “todo o povo”261.   

Com relação ao convento de S. Francisco de Évora, D. João I mandou que se 

realizasse a construção de novas câmaras, além de horta e pomar.  Mesmo não constituindo 

doação de posse, mas atribuição de usufruto dos bens262, o ocorrido é exemplar do tipo de 

concessão que a ordem franciscana conseguia dos monarcas.  Os cronistas da ordem 

insistem no “emparo” dado pelos monarcas, principalmente por D. João I.  Vejamos, por 

exemplo, o que se diz a propósito deste rei e o convento de S. Francisco de Guimarães:  

 

                                                 
258 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Hist. Ser. II. p. 170. 
259 LOPES, Fernando Félix. “As Escolas Franciscanas”. pp. 93-95. 
260 Cabe ressaltar que estas doações eram extremamente raras.  As conseguidas pela ordem franciscana 
constituem exceções. 
261 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Hist. Ser. I. pp. 573-574. 
262 VENTURA, Margarida Garcez. Op. cit.. p. 161. 
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Pelo que sabendo do Arcebispo de Braga D. Martim Afonso Pires, que 
intentava quebrarnos as nossas imunidades, ordenou ao seu Corregedor 
de Entre Douro & Minho que lhas fizesse guardar, assi como se 
continhão na bulla, intercoeteros ordinis, de Benedicto XI.  Tambemlhe 
encõmendou, que sempre o defendesse da moléstia mais leve co a espada 
da justiça, & co escudo real. Mandou às suas justiças, que no açougue, & 
na praça nos fizessem logo dar com as melhores da villa quanto fosse 
necessario, sem que nisto nos precedesse alguem, nem ainda do 
reverendo Cabido.263 

    

D. Duarte mantém esta tendência de beneficiar os franciscanos.  É sintomático o 

episódio do convento de Nossa Senhora das Virtudes.  Devido a uma imagem de Nossa 

Senhora à qual eram atribuídos diversos milagres, D. Duarte, ainda infante, decide ajudar 

os frades com a construção de um convento em homenagem à Virgem.  Segundo a História 

Seráfica, o infante havia sido beneficiado pela imagem e pelos frades na tomada de Ceuta:  

 

Estando nesta altura a Senhora das Virtudes, fazendo prodigiosos 
milagres, sucedéo a jornada de Seita, na qual o Infante D. Duarte, a quem 
hoje por ser filho Primogenito, & futuro sucessor d’ElRei D. João I. nòs 
chamaríamos Príncipe, avia tambem de acompanhar seu pae; & como 
esta empreza tinha mais de arriscada, que segura, procurou por muitas 
vias o auxilio do Ceo. Pedio socorro a esta Virgem santissima, rogou a os 
nossos frades, que o encomendassem em suas orações, & por conseguir 
tão importantes ajudas, como na verdade erão, propoz logo fazer aqui 
hum convento, onde fosse bem servida a Imperatriz dos Anjos, & 
prometêo a os frades que seria da nossa Religião.264 

 

D. Duarte cumpre a promessa ao retornar de Ceuta.  Em 1419, os frades recebem a 

licença do papa para a fundação.  Ao que parece, D. Duarte tinha especial zelo pelo 

convento e lhe presta alguns favores depois de se tornar rei.  Se crermos no cronista, não 

apenas D. Duarte, mas sua mulher e irmãos fizeram muitas doações ao convento em 

questão – não de bens de raiz, mas de objetos ornamentais, como “muitas peças de ouro, & 

prata, & engastados alguas com pedras de muito preço dos altares”265.  Manuel da 

Esperança lembra que, no fim da vida, D. Duarte demonstra sua aproximação com os 

frades menores – neste caso, os de Alenquer – ao confiar-lhes as missas em favor de sua 

alma: “e este mesmo mostrou em o ultimo da vida, mandando por testamento que pera 

                                                 
263 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Hist. Ser. I. p. 177. 
264 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Hist. Ser. II. p. 572. 
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sempre lhe dissessem hum Annal de missas do Oficio de S. Maria em S. Francisco de 

Alanquer”266. 

E o infante D. Henrique? O filho de D. João I que mereceu ter o nome associado a 

uma obra teológica escrita por um franciscano é, porventura, benquisto pela ordem, tal 

como o pai e os irmãos?  Certamente.  Mesmo não sendo extremamente citado como seus 

familiares que reinaram, D. Henrique também surge como benfeitor dos franciscanos.  Ele 

intervém, no ano de 1448, a favor dos franciscanos junto ao papa Nicolau V com a 

finalidade de se erigir um convento na Vila de Marvão.  O incentivo inicial é o mesmo do 

caso de Nossa Senhora das Virtudes, os milagres.  A ocorrência de vários milagres 

próximos à vila e o desejo dos habitantes em exprimirem sua devoção à Virgem são os 

argumentos do infante na súplica feita ao papa.  D. Henrique pede que o convento seja da 

ordem franciscana e tenha “igreja, campanário, dormitório, jardins, horta e todas as 

oficinas adequadas”267.  O infante, como vimos, sempre elogiado e mantendo relações com 

a Santa Sé, foi atendido pelo pontífice. 

O infante D. Henrique também é lembrado como benfeitor do convento de Santa 

Maria da Ínsua.  Neste caso, trata-se de doações de objetos litúrgicos: 

 

O Infante D. Herique, filho d’ElRei D. João I: a Rainha D. Leonor, 
molher de D. João II: (...) a todos estes Senhores devemos nossa lebrança.  
Não pediamos fazenda, ne união de Igrejas, ne elles davão o q não nos 
era licito: mas vinhão a importar todas estas suas dadivas (q era muito 
pera a nossa pobreza) breviários, missaes, peças do culto divino, 
ornamentos do altar, & reparo do convento.268 

 

Nota-se, neste trecho, a preocupação do cronista em ressaltar o ideal de pobreza 

franciscano.  As doações são “lícitas”, ou seja, estão em conformidade com a humildade 

preconizada pela observância – lembremos que se trata do segmento responsável pelas 

crônicas portuguesas.  Manuel da Esperança observa ainda o tipo de favor que os frades 

não pediam aos benfeitores.  Este aspecto não é muito recorrente nas páginas das crônicas; 

ao contrário, em quase todos os relatos sobre os benefícios da família real, o que se 

pretende é valorizar a doação ou benefício.  Entenda-se com isso que bens de raiz ou ricos 

ornamentos, conseguidos por intermédio das boas relações com a família real, são 

                                                 
266 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Ibid. p. 663. 
267 GARCIA, José Manuel. Op. cit. p. 181. 
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ressaltados positivamente pelas narrativas franciscanas, como se fossem fundamentais para 

o crescimento da ordem.  

É difícil concluir se as crônicas nos informam com segurança acerca dos benefícios 

que a dinastia de Avis concedeu aos franciscanos. Os favores que autores franciscanos 

atribuem a cada rei e infante são dignos de confiança? Se assim fosse, concluiríamos que 

D. João I foi quem mais beneficiou a ordem, pois é o mais mencionado.  A intenção aqui 

não é detalhar o caso de cada monarca.  A leitura das crônicas, contudo, permite avaliar 

que a tendência de bons relacionamentos entre reis e ordem franciscana manteve-se ao 

longo dos diferentes governos.  De D. João I ao início do reinado de D. Afonso V, se não 

houve um progressivo estreitamento dos laços que uniam os franciscanos e os Avis, pelo 

menos se pode afirmar que a aproximação é identificável durante todo o período.  

Há ainda uma importante característica da política avisina que muito nos diz sobre 

a ligação dos frades menores com o poder régio.  E não apenas sobre esta ligação, mas 

sobre a influência do franciscanismo nos objetivos da dinastia.  Trata-se da política 

expansionista iniciada pelos monarcas avisinos.    

A relação entre franciscanismo e empresa marítima já foi muito bem estudada por 

Jaime Cortesão269.  Este autor demonstra a associação entre os ideais e espiritualidade 

franciscanos com a expansão da cristandade.  Diz ele que o proselitismo franciscano 

estendia-se não apenas a todos os grupos sociais, mas a toda a humanidade, especialmente 

os infiéis, ou seja, os muçulmanos. Além do mais, o franciscanismo trazia uma 

dignificação do homem e da natureza, que foi traduzida não apenas na observação 

experimental das leis naturais, mas no gosto pelas viagens.  Os franciscanos eram viajantes 

exemplares. De convento em convento, de cidade em cidade, os frades circulavam por toda 

a Europa e também fora dela.  A este conjunto de características do pensamento 

franciscano Jaime Cortesão denominou “a mística dos Descobrimentos”. Os novos 

elementos da espiritualidade franciscana eram um impulso à expansão.  O autor ressalta a 

importância do franciscano Raimundo Lullo como um dos elaboradores do que chama 

“teoria da expansão da cristandade”.  Para Cortesão,  

 

O Doutor Iluminado, originário da ilha de Maiorca, o tipo, porventura, 
mais representativo e perfeito do espírito do proselitismo franciscano, 
estudioso e mestre entre os seus confrades das línguas dos muçulmanos, 
preconizou em obras sucessivas o ataque e conquista dos Estados 

                                                 
269 CORTESÃO, Jaime. Op. cit. Em especial as pp. 77-86. 
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islâmicos, desde Ceuta até ao Levante, e foi o primeiro (...) a sugerir o 
plano de circum-navegar a África para alcançar a Índia.270 

 

É sabido que as teorias de Lullo tiveram influência no reino português.  O frade 

maiorquino e outros pensadores franciscanos – como o frade anônimo autor do Libro del 

Conoscimiento de Todos los Reynos y Terras y Señorios que son por el Mundo – 

construíram um arcabouço teórico sugestivo aos planos de expansão que, como se sabe, foi 

levado a cabo pelos portugueses da Ínclita Geração271.  Convicto do peso desta influência, 

conclui Jaime Cortesão: 

 

O predomínio dos franciscanos no mundo religioso dos últimos 
séculos da Idade Média e a inigualável eficácia do seu apostolado em 
todas as classes sociais; a coincidência da sua influência nas artes com a 
transformação naturalista por eles iniciada na literatura geográfica; o 
vasto e simultâneo desenvolvimento da sua penetração na Ásia, na 
África, nos arquipélagos atlânticos e na própria América; e, por fim, o 
paralelismo da sua expansão com os sucessivos progressos das 
navegações dos portugueses e dos castelhanos, convencem-nos de que 
eles foram os principais criadores da mística dos Descobrimentos.272 

 

Outros autores compartilham das mesmas observações de Cortesão.  Fernando 

Félix Lopes, por exemplo, expõe a tendência comum de frades portugueses realizarem seus 

estudos nas escolas franciscanas inglesas, cujos estudos eram de caráter mais científico ou 

naturalista, coadunando-se com o acima exposto.  Ademais, este autor acena para a 

possibilidade de alguns leitores franciscanos portugueses terem feito seus estudos na 

Catalunha, “a terra dos estudos náuticos e dos fervores pela obra de Raimundo Lulo”273.  

Francisco da Gama Caeiro274 afirma que, a partir desta influência de Raimundo Lullo, a 

produção literária portuguesa desenvolve-se em três direções.  A primeira consiste na 

polêmico-racionalista, caracterizada pela disputa religiosa contra judeus e muçulmanos, 

que tem no Livro da Corte Imperial um dos principais exemplares. A segunda direção é a 

lógico-enciclopedista, “(...) atestada por vastas compilações em códices medievais 

pertencentes às bibliotecas monásticas de Santa Cruz de Coimbra e de Santa Maria de 

                                                 
270 CORTESÃO, Jaime. Ibid. pp. 84-85. 
271 CORTESÃO, Jaime. Ibid. p. 85. O autor cita, além de Raimundo Lullo, Jordano de Severac e um 
franciscano anônimo espanhol. Estes compunham o rol dos frades menores que elaboraram obras geográficas 
que, segundo ele, enriqueciam o suporte teórico da expansão. 
272 CORTESÃO, Jaime. Ibid. p. 86. 
273 LOPES, Fernando Félix. “As Escolas Franciscanas”. p. 98. 
274 CAEIRO, Francisco da Gama. “A Cultura Portuguesa”.  pp. 162-163. 
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Alcobaça”275. Caeiro enfatiza que, destas importantes bibliotecas, irradiaram-se as idéias 

de Lullo pelo reino.  A terceira direção é denominada por Caeiro como “feição mística”.  

Esta é a que mais explica o impulso expansionista, além de demonstrar o papel de Lullo na 

“mundividência colectica portuguesa”.  

Para além da referência ideológica, há a efetiva participação dos franciscanos na 

empresa marítima através das missões, tão fortemente defendidas pela espiritualidade 

franciscana.  Desde o século XIII os seguidores de S. Francisco aventuraram-se às terras 

dos infiéis, vide os cinco mártires de Marrocos e o apostolado na África do português S. 

Antônio.  Esta expansão do franciscanismo ao ultramar prossegue nos séculos XIV e XV, 

sobretudo neste último como, doravante, passamos a examinar enfocando as conquistas 

portuguesas. 

A tomada de Ceuta foi “abençoada” pela voz franciscana.  Ao exortar os futuros 

conquistadores, antes da batalha, frei João Xira deixa claro a magnitude do feito que, em 

breve, os portugueses iriam realizar – é Zurara quem o relata276.  Seguidamente à 

conquista, o rei ordena uma grande missa em comemoração pelo sucesso da empreitada.  A 

mesquita principal da cidade foi preparada para a missa e o sermão é, novamente, encargo 

de João de Xira.  Nesta mesma cidade, pouco tempo decorrido, fundou-se um eremitério de 

frades menores que, em 1420, foi erigido em convento.  A propósito desta fundação, diz 

Manuel da Esperança: “mesma ocasião da tomada prodigiosa de Seita, que inclinou o 

Infante D. Duarte a fundar o convento das Virtudes, obrigou a seu irmão o Infante D. 

Pedro, que dentro desta cidade nos edificasse outro” 277.  Quando, no ano seguinte, o papa 

Martinho V criou o bispado de Ceuta, D. Aimaro, o confessor de D. Felipa, tornou-se o 

bispo do lugar – ele já o era de Marrocos desde 1413278. 

Na Ilha da Madeira fundou-se o convento de S. Francisco do Funchal.  A licença 

apostólica foi dada por Nicolau V em 1450.  Frei Manuel da Esperança conjectura que os 

frades que fundaram a comunidade já estavam reunidos desde 1440.  Informa ainda o 

cronista que a presença franciscana remonta ao descobrimento da ilha.  Diz que os frades 

estavam presentes na chegada e fizeram as duas primeiras missas. Frei Manuel valoriza o 

sacrifício dos frades pioneiros, muito antes da fundação do convento.  Por volta de 1430, 

                                                 
275 CAEIRO, Francisco da Gama. Ibid. p. 162. 
276 Sabe-se que o sermão do franciscano não poder ser conhecido na íntegra, visto só possuirmos o relato do 
cronista.  Todavia, independentemente dos aspectos autorais do sermão, o que interessa, por ora, é o fato de 
ser proferido por um franciscano. 
277 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Hist. Ser. II. p. 589. 
278 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Ibid. p. 596. 
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frei Rogério e frades castelhanos e galegos estabeleceram-se na ilha e só tinham peixes e 

ervas para alimentarem-se.  Com o desgaste do hábito, passaram a vestir peles de lobo-

marinho.  Entretanto, apesar das agruras do lugar, saíam a pregar pelo Funchal279.       

O mesmo ímpeto missionário é visto no arquipélago dos Açores.  Em 1446, os 

frades menores fundaram um convento na Ilha de Santa Maria, seguido do convento de 

Nossa Senhora da Guia, em Angra, fundado por volta de 1452.  Também a Vila da Praia, 

em 1481, passa a abrigar um convento franciscano.   

Em Tânger, os frades fundaram o convento de Santo Antônio no ano de 1472 e, 

pouco depois, outro em Arzila.  Isto sem mencionar as já iniciadas missões na costa da 

Guiné280. 

Não se viu, até aqui, a preocupação em distinguir se os frades e conventos 

mencionados eram do segmento observante ou claustral.  O motivo é simples: o olhar deste 

trabalho direciona-se aos franciscanos de uma forma geral.  Contudo, lembremos que os 

frades observantes produziram as crônicas aqui analisadas.  Ressaltemos ainda que muitos 

dos influentes frades que o leitor viu aparecer ao longo deste capítulo eram observantes.  

São eles os que mais se envolvem nas conquistas de além-mar.  Veremos, doravante, seu 

rápido crescimento e as relações que mantiveram com o poder régio, assim ficará claro 

que, mesmo não nos limitando a eles, os frades observantes merecem um item específico.   

 

3.3- O Movimento da Observância em Terras Portuguesas. 

 

A controvérsia que opôs dois segmentos da ordem franciscana perdurou durante 

muito tempo.  Desde o tempo em que o fundador era vivo, as questões sobre a pobreza e a 

necessidade de se sustentarem como ordem religiosa levaram os franciscanos a um dilema: 

seguirem estritamente as regras deixadas por São Francisco ou adaptarem-se às 

necessidades temporais? Os conventuais, assim chamados por viverem em conventos e 

acusados de permitirem o relaxamento da regra, enfrentaram a oposição dos defensores 

radicais da regra do fundador, os chamados espirituais.  Após serem condenados pelo papa, 

tornou-se difícil a sobrevivência dos espirituais, mas seus ideais de pobreza radical 

sobreviveram na reforma dos observantes – os que observavam a regra, opunham-se, em 

Portugal, aos chamados claustrais. 

                                                 
279 Sobre as missões na Ilha da Madeira, cf. ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Ibid. pp. 670-672. 
280 Para estas referências às missões dos franciscanos portugueses, cf. ALMEIDA, Fortunato de. História da 
Igreja.  pp. 369-370.  
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A regular observância consistiu num movimento reformador de meados do século 

XIV que atingiu diversas ordens.  No reino português, os mais atingidos pela reforma 

foram os dominicanos e os franciscanos.  Os primeiros franciscanos observantes chegaram 

em Portugal em 1392, vindos da Galiza281 e munidos de uma bula que os autorizava a 

edificar uma casa religiosa.  Eram três os principais reformadores: frei Gonçalo Marinho – 

que era núncio –, frei Pedro Dias e frei Diogo Árias, de origem asturiana – também núncio 

apostólico.  Agregaram-se, em seguida: frei Afonso Saco, frei Garcia Montãos e frei Pedro 

de Alemancos.  D. João I – segundo contam, confiante na religiosidade dos reformadores – 

ordenou que os recém-chegados frades fossem reformar segundo a observância o convento 

de Alenquer.  Este foi o primeiro convento a ser reformado.  O primeiro a ser fundado pela 

observância foi  Santa Maria de Mosteiró, pelo menos assim o quer o cronista frei Marcos 

de Lisboa282.  Com ele, estão os estudiosos Pedro de Jesus Maria e Pedro Vilas Boas 

Tavares283.  Para Manuel da Esperança284, a primeira fundação da observância foi S. 

Francisco de Viana.  Resolver esta polêmica não mudará os objetivos aqui pretendidos, 

portanto, deixemos sua resolução aos que a consideram fundamental.  O que importa é que, 

após a primeira fundação, seguiu-se, com respaldo do poder régio, uma série de fundações 

e reformas de conventos. 

O que mais é exaltado nas crônicas, sem dúvida, além do apoio de papas e reis, é a 

humildade destes conventos: “as casas erão pequenas, & os frades erão poucos, no que 

tambem se fundava a humildade dos nomes; & assi não se chamavão Conventos, senão 

Oratorios”285.  A alcunha de um dos pioneiros, frei Afonso Saco, deve-se a sua humildade 

e apego pela pobreza.  Dizem que seu hábito era tão roto e sujo que mais parecia um 

saco286.  Esta humildade também faz com que os trabalhos manuais sejam valorizados 

pelos frades observantes.  Frades como João da Comenda, relojoeiro, e João da Montanha, 

serralheiro, são lembrados e elogiados nos escritos de João da Póvoa287.   

Obviamente que o trabalho intelectual também era rotina dos frades. A julgar pelo 

que foi documentado nos inventários de S. Clemente das Penhas, tem-se um número 

                                                 
281 Também aqui o Cisma foi usado como argumento.  Os religiosos desejosos de servirem ao papa romano, 
buscaram estabelecer-se num reino cuja obediência fosse para Roma.  Cf. TAVARES, Pedro Vilas Boas. 
“Das Crónicas da Ordem às Leituras: uma livraria franciscana do séc. XVI”. In: Archivo Ibero-Americano. 
Tomo 51, 1991, p. 358. 
282 LISBOA, Fr. Marcos de. Crônica dos Menores. fol. 35 
283 TAVARES, Pedro Vilas Boas. Op. cit. pp. 358-359.  
284 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Hist. Ser. II. p. 423. 
285 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Ibid. p. 426. 
286 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Ibid. p. 550. 
287 PÓVOA, Fr. João da.  Op. cit. p. 40. 
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razoável de livros mantidos pelos religiosos (mesmo que, na maioria, sejam livros 

litúrgicos, supõe-se o trabalho de cópia, embelezamento e manutenção).  Nota-se, 

inclusive, um pequeno aumento do número de obras quando comparamos os inventários do 

século XIV com o último, de 1457.  Os livros eram adquiridos por doação, como se vê no 

exemplo da conversão de Fernando Rebelo.  Em 1429, após um desgosto pessoal, o então 

funcionário de D. João I toma o hábito franciscano e decide enclausurar-se em S. Clemente 

das Penhas.  Vejamos a informação recolhida por João da Póvoa: “o qual frej fernando 

trouue desmola dez mil Reaes com que depois per dias se comprou este brjvjayro grande 

do choro que depois repartiram em três volumes”288.  Além deste, tem-se o exemplo de 

“huum mestre das sentenças em fermoso volume que deu frey Joham de lisboa”289, obra 

que, mais tarde, foi levada para Viana. 

  Nas linhas traçadas pelos cronistas ligados à observância vê-se a insistência em 

afirmar como a reforma era vista com bons olhos pelos papas.  Manuel da Esperança 

informa logo no prelúdio de sua obra: “... donde veio a dizer o Papa Eugenio IV, em dous 

breves, hum delles pera os frades deste reino, que o nosso estado Observante, enriquecendo 

com seus desvelos a casa de Deos, era exemplo singular, & principal pera se salvarem 

muitos”290.  Mas não somente o apoio dos pontífices é lembrado.  Igualmente importante – 

ou até mais – é ressaltar que os reis portugueses nutriam especial simpatia pelos 

franciscanos observantes.  É certo que D. João I e sua família, conforme já vimos, 

relacionavam-se positivamente com o movimento franciscano como um todo; contudo, o 

apoio que os reis de Avis – mas, principalmente, D. João I – dão aos reformadores da 

observância é extremamente exaltado nas crônicas.  Exaltação, muitas vezes, feita em 

detrimento do segmento claustral.  Vejamos o que a História Seráfica nos traz acerca da 

primeira reforma realizada no reino: 

 

El-Rei D. João I que venerava por santas as paredes deste cõveto real, 
tratou da sua reformação por meio d’aquelles beditos padres, q nas partes 
d’entre Douro, & Minho tinhão plantado de novo o estado Observante.  E 
mandando os chamar, vierão elles cõ tanto cõtentamento a restaurar estas 
quebras da regular disciplina, como forão os príncipes do povo de Israel 
cõ liceça de Cyro Rei dos Persas, reparar em Ierusalem as ruínas do seu 
templo.291 

 

                                                 
288 PÓVOA, Fr. João da.  Ibid. p. 82. 
289 PÓVOA, Fr. João da.  Ibid. p. 63. 
290 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Hist. Ser. I. p. 22. 
291 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Ibid. p. 98. 
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Para os observantes, as ordens do rei para que se reformasse ou fundasse algum 

convento não bastam.  É preciso lembrar a boa convivência com os frades, imortalizar nas 

crônicas que o “Rei de Boa Memória” gozava do convívio dos observantes, seja no Paço, 

com seus confessores, seja “pousando” nos conventos.   Em Alenquer, D. João I esteve por 

duas ou três vezes na “cõpanhia dos frades, cujas orações julgava por importantes”292.  O 

confessor frei João de Xira, elogiado sem parcimônia na História Seráfica, de claustral 

passa a ser observante.  Mudança realizada com “muita facilidade”, segundo o testemunho 

do cronista; afinal, na história franciscana escrita com as tintas da observância, um frade 

tão exaltado por suas qualidades facilmente abandonaria aquela “quebra de disciplina” que 

caracterizava os claustrais293.  

Tal como acima exposto no referente à ordem franciscana como um todo, ao se 

especificar o segmento observante, nota-se que há uma continuidade na maneira que este 

se relacionou com os diferentes monarcas.  As conclusões repetem-se: o Mestre de Avis é 

o mais citado.  Os reis subseqüentes e outros membros da família real são mencionados 

como apoiadores da observância, mas D. João I encabeça a lista.  Não sabemos se seu 

apoio foi mais efetivo do que o dos outros, mas algo nos é claro: o iniciador da política 

avisina, o rei do levante popular, das cidades, do “evangelho português”, este foi o rei que 

os franciscanos portugueses mais exaltaram. 

Sem dúvida que, resguardados os exageros dos cronistas, a observância foi 

realmente bem apoiada.  Seu avanço em Portugal foi notório.  Quando foi criada a 

província de Portugal, os observantes já estavam estabelecidos no reino, mas a maioria dos 

conventos da nova província era de claustrais294.  Mesmo assim, os observantes revertem a 

situação.  Em 1447 formaram vigararia própria e cresceram tanto que, em 1517, formaram 

a Província de Portugal da Regular Observância.  No século XVI – especificamente, em 

1567 – conseguiram extinguir a província claustral, reformando todos os conventos que 

resistiam à reforma, para tanto tiveram autorização das letras apostólicas In eminenti 

dignitatis.  O problema só foi resolvido pelo geral frei Francisco Gonzaga, em 1584295. 

       

 
 
                                                 
292 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Ibid. p. 134. 
293 ESPERANÇA, Fr. Manuel da. Ibid. p. 371. 
294 LOPES, Fernando Félix. Colectânea de estudos. p. 5. 
295 Sobre o rápido avanço da observância, cf. por exemplo LOPES, Fernando Félix. Ibid. pp. 5-6. ALMEIDA, 
Fortunato de. História da Igreja. p. 333.  
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PARTE II 
 

FRANCISCANOS PORTUGUESES E IDEOLOGIA MONÁRQUICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 4  – Ser Cristão nas Fontes Franciscanas: entre o “leão do poder do século” e 
a “ovelha de condição humilde”. 

 
 

O trecho escrito por frei André do Prado que inspira este título resume muito bem 

as principais características da representação social que aqui se investiga.  O convívio 

harmônico entre o “leão” e a “ovelha” é o sinal da justiça divina, segundo o franciscano, 

um cenário possível somente quando se vive sob a égide da fé.  Tanto os príncipes quanto 

os povos alimentam-se da mesma “palha”, ou seja, recebem a mesma doutrinação.  

Símbolos usados para definir a universalidade e o alcance da mensagem cristã também nos 

mostram que o cristão, portador de uma dupla cidadania, vive dividido entre as duas 

realidades, material e espiritual, submetido a uma dupla autoridade, a do poder temporal e 

a do poder espiritual. 

A estruturação da representação social fez-se mediante a identificação de seu 

núcleo central, ou seja, os temas foram classificados por categorias e, em seguida, 

analisou-se quais categorias possuíam maior freqüência e poder associativo. A conexidade 

foi constatada considerando as aparições dos temas em cada subconjunto da análise, ou, 

como preferimos, em cada unidade de contexto.  No Horologium Fidei, cada capítulo 

corresponde a uma unidade de contexto. Os capítulos demasiado extensos constituíram 

diversas unidades de contexto para que houvesse um padrão quanto ao tamanho destas 

unidades (aproximadamente 20 a 25 páginas).  Nas fontes narrativas, dividiram-se os 

textos levando em conta a divisão em livros que os cronistas estabeleceram em cada 

obra296.  Quando um tema, numa determinada unidade de contexto, surge associado a 

                                                 
296 No caso das fontes narrativas, as unidades de contexto são bem maiores do que aquelas estabelecidas no 
Horologium Fidei.  Isto se explica pelas próprias características daquelas fontes: as aparições dos temas não 
são tão freqüentes nas crônicas, pois seus autores estão preocupados em narrar a história da ordem e não 
estendem as elocubrações sobre a fé.  Num tratado, como o Horologium Fidei, o volume de informação 
doutrinária é muito maior, os temas surgem quase de parágrafo em parágrafo, daí a necessidade de recortar 
contextos menores.  



vários outros temas, é porque ele possui forte conexidade, ou seja, poder associativo. 

 

4.1- A Referência ao Poder. 

 

Na sociedade medieval, altamente hierarquizada, na qual a organização social 

legitima-se numa ordem de origem sobrenatural, divina, é normal constatarmos os temas 

ligados à idéia de submissão ao poder nos diferentes discursos dos homens que nela 

viveram.  O interessante das fontes franciscanas analisadas é como estas idéias organizam-

se levando em conta a divisão entre poder espiritual e poder temporal.  Na análise 

realizada, a categoria intitulada poder espiritual destaca-se pela freqüência considerável 

dos temas que nela foram classificados.  Tanto nas crônicas como no Horologium Fidei, a 

ênfase no poder espiritual, na obediência aos detentores deste poder, é afirmada reiteradas 

vezes.  Além de freqüentes, possuem alta conexidade com outros temas.  Sua presença é 

tão marcante que temas de outras categorias surgem, freqüentemente, associados com o 

poder espiritual.  A instância do poder temporal também é muito recorrente nas fontes 

franciscanas (na realidade, suas aparições são desiguais no conjunto do corpus).  Surge 

pouco na obra de André do Prado, mas é tão freqüente nas crônicas franciscanas que chega 

a superar as referências ao poder espiritual.  É neste último que iremos nos deter primeiro. 

Consideremos, num primeiro momento, o tratado do mestre André do Prado.  Ao 

folhear-se o Horologium Fidei, talvez não se dê conta, numa leitura exploratória, da 

importância dada à categoria em questão e que a análise de conteúdo revela.  A submissão 

ao poder espiritual é a categoria com maior freqüência. Submissão, majoritariamente, às 

instâncias sobrenaturais.  Refere-se mais a Deus ou a Cristo do que à Igreja ou ao papa.  

Por outro lado, ressalta-se bastante a preocupação com a fé católica.  Temas que afirmam a 

autoridade da fé entendida como o conjunto dos dogmas, das verdades incontestáveis 

pregadas pela Igreja, surgem em quase cada capítulo escrito por André do Prado.  

“Nenhum cristão deve congeminar argumentos contra a fé”297.  Este trecho de 

Anselmo, que o franciscano em questão cita, representa bem o lugar que as linhas do 

Horologium Fidei reservam para o tema.  O símbolo dos apóstolos, objeto de explanação 

do autor, é justamente a síntese desta fé.  André do Prado, respondendo ao Infante 

Henrique sobre a autoria do símbolo, explica uma das versões aceitas dizendo que “foi 

constituído pelos Doze Apóstolos porque era necessário que por eles fosse composto para 

                                                 
297 ANSELMO apud PRADO, André do. Op. cit. p. 45. 
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que ninguém por ignorância se desviasse da unidade da fé e do conjunto das preposições 

da mesma fé”298.  Deste modo, com base na autoridade dos apóstolos, constrói-se os pilares 

da fé católica.  O cristão que se desvia do que ela ensina não pode pretextar ignorância.  

Comete grave pecado aquele que prega algo discordante com a fé, daí o fato do tema fé 

católica estar associado freqüentemente com outros ligados à sua negação. 

A onipotência e supremacia divinas também se destacam.  O Deus todo poderoso, 

Pai e Juiz, decide os rumos dos acontecimentos da vida humana.  A primeira e maior 

referência à idéia de poder é atribuída ao Criador, o primeiro a quem se deve obediência.  

Deus governa com unidade o universo, pois é único.  Citando Damasceno, diz André do 

Prado: 

 

Como é que o mundo seria governado por muitos sem se dissolver ou 
degradar?  Seria de admitir oposição entre os que governassem.  Com 
efeito a diferença induz a contrariedade.  Se todavia alguém disser que 
qualquer das partes governa que é que faz que seja ela a governar e que 
garante a sua estabilidade?  Isso sim será sobretudo próprio de Deus.  
Único, pois Deus é perfeito, incircunscriptível, autor de todo o mundo e 
seu sustentador e governador, superperfeito e altamente perfeito.299 

 

Só se pode conceber o mundo como um cosmos organizado a partir desta unidade 

na criação, na sustentação e no governo.  Não se olvida a concepção de Deus Pai, mas esta 

aparece pouco, está obscurecida diante da idéia do Deus governador, onipotente, ao qual a 

humanidade está submetida.  O teor monárquico, citado principalmente a partir do Velho 

Testamento, é usado nas argumentações de André do Prado.  É do “supremo rei”, chefe de 

uma verdadeira corte celestial, do “rei do mundo”, tirado do Livro dos Macabeus300, que o 

cristão é súdito, mas não apenas dele como se verá adiante.  Nota-se como a noção de 

submissão ao poder – especificamente, o espiritual – desponta como traço característico no 

texto do franciscano. 

O Deus Filho é mais presente nas linhas do Horologium Fidei do que o Deus Pai.  

Todavia, com relação ao Cristo, as conotações se dividem.  Ele é rei, juiz, homem.  

Interessante notar que as referências ao Deus Filho como juiz superam os temas que 

atribuem este qualificativo ao Deus Pai, “pois o Pai todo o julgamento entregou ao Filho”, 

                                                 
298 PRADO, André do. Ibid. p. 41. 
299 PRADO, André do. Ibid. p. 65. 
300 PRADO, André do. Ibid. p. 393. 
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afirma o autor301.  No dia do Juízo, a humanidade enfrentará o juiz, aquele que se fez 

homem em sua humildade, que, antes julgado pelos homens, julgará com severidade.  “(...) 

virá Ele, mas não tal como antes veio; há-de vir, com efeito, julgar os vivos e os mortos, 

virá e julgará Ele que esteve sujeito a tribunal, virá na forma em que foi julgado para que 

vejam a quem açoitaram”302.  

Ao escrever sobre o artigo “E em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus...”, mestre 

André realça a dupla natureza de Cristo, a divina e a humana, a eterna e a temporal. No 

nome Jesus está a sua divindade (pois quer dizer salvador, segundo o autor) e o nome 

Cristo guarda seu caráter humano, porque foi ungido enquanto homem.  As explicações do 

franciscano demonstram como uma série de diferentes qualificativos é atribuída ao Filho, 

como no seguinte trecho: 

 

O nome de Jesus significa salvador, o de Cristo vem de “crisma, unção”, 
pois assim como os antigos reis eram perfumados com óleo, assim Jesus 
Nosso Senhor foi repleto pela efusão do Espírito Santo.  Que com razão 
devemos crer n’Ele demonstram-no estas verdades: Ele pelo facto de ser 
igual ao Pai é o nosso salvador, é Ele que nos redime, Cristo é o rei que 
nos governa e mesmo vencido é nosso senhor pois desbarata o antigo 
inimigo, e dá-nos acolhimento no seu domínio singular.303 

 

Veja-se que o Deus Filho é salvador, nos redime, foi “vencido” como homem, mas 

vence o inimigo pela sua divindade; é rei, ungido como rei, governa os homens, que o têm 

como senhor (dominus noster).  Em outros trechos, Cristo é visto como a humildade por 

excelência.  O Deus que se fez carne para salvar seus filhos ou, como prefere mestre 

André, a majestade que se fez escravo, “quem a si mesmo se despojou ao tomar a condição 

de escravo”304.  Para um franciscano, é normal que a humanidade e o sacrifício de Jesus – 

devoções já popularizadas a esta época305 – sejam temas privilegiados, o que ressaltamos é 

como esta humildade convive lado a lado com a majestade do Deus Filho. 

Nas argumentações do mestre franciscano, o recurso às autoridades, aos “doutores” 

que explanaram sobre a fé, é constante, daí o numeroso elenco de autores nos capítulos do 

Horologium Fidei.  Contudo, pode-se afirmar que a maior autoridade na argumentação, a 

base de toda fé, é o texto da sagrada escritura.  A bíblia, na fonte analisada, não representa 

                                                 
301 PRADO, André do. Ibid. p. 363. 
302 AGOSTINHO apud PRADO, André do. Ibid. p. 371. 
303 PRADO, André do. Ibid. p. 195. 
304 AGOSTINHO apud PRADO, André do. Ibid. p. 205. 
305 SARAIVA, António José.  Op. cit. p. 87. 
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apenas o argumento final para se provar as interpretações corretas do símbolo dos 

apóstolos.  Acima de tudo, a sagrada escritura é uma autoridade, uma referência a ser 

obedecida, pois “(...) não devemos ousar dizer nem pensar outra coisa senão aquilo que 

divinamente nos foi dito pelas palavras sagradas”306.  Estas referências ao texto sagrado 

como uma autoridade incontestável são recorrentes.  Se André do Prado tem um objetivo 

de defender a ortodoxia, de traçar rigidamente os limites da fé, a insistência em afirmar a 

autoridade da Escritura é mais um aspecto dessa intenção.  É sabido que o lugar de 

destaque que o franciscano reserva ao texto bíblico não é nenhuma particularidade.  A 

sacra pagina foi, sem dúvida, o texto mais estudado na sociedade medieval, o mais 

copiado e, mais tarde, o mais impresso.  Além disso, ela era a fonte de quase toda a 

produção literária de fins da Idade Média, tanto nas transcrições literais e nas glosas como 

na inspiração de temas307.  Mas era necessário que se alertasse como lê-la, para se evitar as 

interpretações heterodoxas.  Ademais, nem todas as “verdades da fé” estão provadas no 

texto bíblico e por isso precisam ser muito bem explicadas, como neste trecho do diálogo 

sobre a descida de Cristo aos infernos: 

 

H. Vejo o que dizes, mas gostaria de ouvir se essa verdade, ou 
seja, a de ter descido aos infernos está contida nalguma parte da Escritura 
divina. 

M. Alguns, entre os quais Francisco de Mairones, afirmam que 
explicitamente não se encontra no sagrado cânone, tal como outras 
verdades do símbolo, a não ser que se tome o passo do Apóstolo que diz 
que Cristo desceu às partes inferiores da terra antes de subir aos céus.308 

 

Mais interessante é a consideração sobre a autoridade da Igreja.  Esta não precisa 

ter sua autoridade provada a partir do texto sagrado, ao contrário, é sua autoridade que 

imputa a crença neste último. 

 

D. Henr. Tudo isso disseram os Apóstolos e a Igreja o aprovou, 
como diz Agostinho na segunda epístola do livro contra os Maniqueus: 
“Não acreditaria nos Evangelhos se a autoridade da Igreja não me 
compelisse a acreditar”. (...) 

M. Responde Agostinho no livro de unico baptismo: “Há muitas 
doutrinas que a Igreja universal sustenta e por isso considera-se com 

                                                 
306 DIONÍSIO apud PRADO, André do. Op. cit. p. 45. 
307 MARQUES, A. H. de Oliveira. Op. cit. p. 425.  Cf. também CAEIRO, Francisco da Gama. “Ensino e 
Pregação Teológica em Portugal na Idade Média: algumas observações”. In: Revista Española de Teologia. 
Vol. 44. 1984, pp. 114-115. 
308 PRADO, André do. Op. cit. p. 331. 
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razão que foram preceituadas pelos Apóstolos, embora não estejam na 
tradição escrita”.309 

 

De fato, estas são referências escassas, embora não menos importantes.  A Igreja 

como instância de poder, símbolo de autoridade, quase não figura nas linhas do 

Horologium Fidei.  Há poucas referências à Igreja entendida como comunidade dos fiéis, 

contudo, são mais numerosas do que aquelas que a associam ao poder310.  As primeiras 

constituem uma categoria à parte: comunidade; as últimas fazem parte da categoria poder 

espiritual.  Como já foi dito, este tipo de poder está comumente associado a Deus, Cristo, 

fé católica.  A Igreja ou o papa em si não são muito citados, embora seja útil não 

menosprezar a fé – “conjunto dos artigos”, ortodoxia – como um aspecto da autoridade da 

Igreja (bem como o acima referido sobre a sagrada escritura).  O que importa é que esta 

característica da obra de André do Prado pode suscitar a conclusão, equivocada, de que ele 

não intentava priorizar o poder da Igreja.  O franciscano em tela pode não afirmar a 

supremacia do poder espiritual sobre o temporal, mas estava preocupado com o elogio e 

com os fundamentos do primeiro.  

Mário Santiago de Carvalho conjectura sobre a postura de André do Prado quanto à 

problemática entre os dois gládios.  Para este autor, tudo indica que o franciscano não era 

um hierocrata: 

 

Ora, no que toca ao Horologium Fidei, reparamos, antes de mais, na 
sugestiva omissão da Hierarquia Eclesiástica bem como de qualquer 
alusão ao papa.  Além do mais, quando o nosso autor se refere à 
hierarquia humana, quando salienta a unidade do princípio do poder, ou 
ainda quando alude à protecção temporal que a Igreja pode conceder, fá-
lo num âmbito textual que, se não podia pedir uma explícita discussão da 
problemática da relação entre os poderes, também não revela qualquer 
cedência a uma tese como aquela de Francisco de Meyronnes para quem 
competia aos hierarcas a transmissão do poder para os monarcas.311 

 

Na realidade, há um trecho que afirma a autoridade do papa, pelo menos com 

relação à definição da fé: “diz-se que pertence exclusivamente ao Papa organizar o 

Símbolo e dirimir correctamente os artigos de fé”312.  Mas, no conjunto de suas 

considerações, Carvalho está certo.  Além da ausência do debate entre os poderes, todos os 

                                                 
309 PRADO, André do. Ibid. p. 45. 
310 Cf. o capítulo referente à Igreja, reproduzido no apêndice.  
311 CARVALHO, Mário Santiago de. Op. cit. p. 330. 
312 PRADO, André do. Op. cit. p. 49. 
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temas que se aproximam da questão – hierarquia celestial e hierarquia humana, unidade do 

poder, proteção temporal da Igreja – não são suficientes para que se afirme a defesa da 

hierocracia.  Ao que parece, André do Prado escreve em conformidade com algumas 

teorias contemporâneas a ele que, ao invés de afirmarem a potestas da Igreja e de a 

identificarem com a Hierarquia, preferem entendê-la como congregatio fidelium.  O 

conciliarismo que caracterizou o concílio de Basiléia pode ter influenciado o autor em tela, 

afinal, mestre André esteve no concílio e discursou sobre os abusos eclesiásticos e a 

necessidade da reforma da Igreja313, consentâneo com a tendência e com a proposta do 

referido concílio.  

“Quem está mais acima transmite iluminação e conhecimento a quem está mais 

abaixo”314.  Afirmar tal coisa não é o mesmo que pregar que o chefe espiritual pode 

destituir o chefe temporal.  Mas é óbvio que, para André do Prado, todo poder emana de 

Deus, e que no caminho deste poder até nós existe uma organizada hierarquia, cada qual 

com sua cota de poder e sua função: “(...) as criaturas têm uma hierarquia no mundo, 

distinção e hierarquia está segundo o grau de poder” 315.  Deus divide o poder aos anjos e 

aos homens.  Quanto a isso, eis um trecho significativo: 

 

Mas a primeira e suprema hierarquia é o poder da divindade; a segunda e 
média é a do poder angélico feita à semelhança da primeira e constituída 
subordinada ao primeiro poder; a terceira e última é a do poder humano 
feita à semelhança da angélica e constituída subordinada a ela e por 
intermédio dela subordinada à primeira e suprema. (...) Dividiu os dons 
de poder e segundo a divisão de dons distribuiu os ministérios de 
poder.316 

 

O poder humano é o mais inferior da hierarquia.  Lembremos, entretanto, que ele 

possui sua responsabilidade.  Subordinado ao poder divino, orienta a vida dos homens na 

Terra.  As teorizações acerca do poder régio levam em conta esta dependência.  A própria 

idéia do ofício de rei prega que “o rei é o vigário de Deus com uma missão a cumprir, da 

qual Lhe terá de prestar contas”317.  Esta é uma das idéias centrais nas quais a dinastia de 

Avis constrói sua legitimação318.    

                                                 
313 Conforme vimos no capítulo 1, p. 43. 
314 DAMASCENO apud PRADO, André do. Ibid. p. 177. 
315 PRADO, André do. Ibid. p. 183. 
316 PRADO, André do. Ibid. p. 187. 
317 VENTURA, Margarida Garcez. Op. cit. p. 75. 
318 Tratar-se-á especificamente deste assunto no capítulo 5. 
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Em resumo, mesmo preferindo associar o poder espiritual às instâncias 

sobrenaturais, André do Prado não diminui a importância da autoridade da Igreja, una, 

santa, universal, apostólica. E quanto ao poder temporal? Este parece ter pouca 

importância, pois é a categoria menos recorrente.  Mas não é explicitamente submetido ao 

poder da Igreja e sim ao de Deus – ora como Pai, ora como Filho, o maior de todos os reis 

(“foram vencidos os príncipes da terra perante o nome de Cristo”319).  Afirmou-se, 

anteriormente, que o Horologium Fidei não apresenta elementos que comprovem a defesa 

de teses hierocráticas.  Além disso, mesmo com baixa freqüência, os temas relacionados ao 

poder temporal não podem ser menosprezados. Constata-se, por exemplo, a submissão à 

autoridade do interlocutor do diálogo, infante D. Henrique.  A realização desta obra em 

forma de diálogo pode ser incluída no conjunto das diferentes ações e influências do 

infante, já que, certamente, se não encomendou a obra, autorizou sua produção.  Além das 

conquistas ultramarinas, a figura de D. Henrique era associada ao ambiente intelectual.  O 

cargo de “protetor” da universidade foi, primeiramente, exercido por este infante320.  

Quanto às suas relações com a ordem franciscana, ao menos sabemos que, assim como 

outros membros da Ínclita Família, escolhia frades desta ordem como confessores, além de 

se fazer acompanhar pelos menoritas nas expedições de além-mar e de auxiliar os 

conventos com diferentes benefícios321. 

No Horologium Fidei, para além dos elogios à sua figura e do conhecimento 

teológico que lhe é atribuído, o infante é descrito como uma autoridade detentora de poder 

e deve ser respeitado.  

 

(...) receio grandemente tratar matéria deste teor, mas compelido por 
vossa ordem não ousaria de modo algum retrair-me a escrever, já que me 
disponho a obedecer-vos em tudo.  Confiadamente entregarei o que disser 
à correcção e emenda de Vossa ilustríssima Senhoria (...) 322 

 
Mesmo não sendo a maior autoridade em assuntos teológicos no contexto do 

diálogo, mesmo buscando esclarecimento nas questões sobre a fé católica com o mestre 

André do Prado, o infante é, para este, um representante do poder secular capaz de avaliar 

as argumentações, ao qual o autor respeitosamente se submete.  Esta associação ao 

conhecimento teológico pode não ser exclusividade de D. Henrique, mas não deve ser 

                                                 
319 PRADO, André do. Op. cit. p. 359. 
320 SARAIVA, António José.  Op. cit. p. 129. 
321 Como visto no capítulo 3, p. 101. 
322 PRADO, André do. Op. cit. p. 35. 
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menosprezada, pois, ao mesmo tempo em que denota o enaltecimento do infante 

individualmente, integra-se numa ação de conjunto comum à geração de Avis.  Mário 

Santiago de Carvalho diz-nos que 

 

... se o Infante questiona autenticamente sobre matéria teológica (no que 
aliás não fazia mais do que seguir outros exemplos europeus como os de 
um Frederico II, de um Roberto de Nápoles ou de um Carlos V) é porque, 
de facto, a geração de Avis protagoniza um movimento excepcional na 
cultura portuguesa, qual, entre muitos mais, o de fomento de um pensar 
(designamente na língua pátria) e de um interesse pela definição de um 
cânone bibliográfico de natureza prática.323 

 

Deixemos que fale frei André e atentemos ao elogio que tece ao interlocutor logo 

no proêmio da obra: 

  

Príncipe magnanimíssimo, após humilde recomendação da minha 
tão insignificante pessoa, inclino-me a vossos pés e bem assim disponho-
me a prestar obséquio de preito sempre pressuposto a Vossa Senhoria. 
Faço-o, príncipe de alto poder, poucos dias passados, efectivamente, 
sobre a minha permanência junto de Vós, durante os quais, sim, foram 
deixados de lado cuidados de homens mortais em que um espírito ilustre 
parece não hesitar em ocupar-se inteiramente em indefectíveis vigílias, 
sem dúvida para dar finalmente cumprimento àquilo que, segundo julgo, 
aos vossos ilustríssimos antecessores passou despercebido e ninguém de 
entre os mortais não dirá que não é tarefa digna, como é a aplicação em 
conhecer os astros, a ambição por conquistar terras, o denodo em travar 
batalhas, a valentia em sulcar os mares, e tudo isto com sagacidade 
admirável, com bravura de louvar.324 

 

Mesmo que se admita o papel deste lugar-comum nos proêmios de obras literárias 

da Idade Média, deve-se convir que não se trata de uma dedicatória ou um elogio a esmo.  

O infante é o interlocutor que, em diversas ocasiões, equipara-se com o mestre em matéria 

de erudição.  A ligação de D. Henrique com a realização desta obra faz crer numa possível 

intenção política do próprio infante.  É provável que ele tenha desejado influenciar a Cúria 

Romana por intermédio de André do Prado.  O franciscano atuava na cúria como mestre 

em Teologia e, ao que tudo indica, era pessoa influente neste ambiente.  Aires Nascimento 

é quem propõe esta interpretação: 

 

Admitindo que o manuscrito foi elaborado em Portugal e remetido para 
Roma em data próxima da sua elaboração, aceitando também que o efeito 
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global seria o de associar o Infante a uma obra de carácter teológico, não 
custa a crer que o texto em si e o códice em concreto se devam integrar 
numa acção de conjunto que procuraria promover a imagem do Infante 
junto da Cúria Romana.325 

 

Afinal, conforme vimos no capítulo anterior, D. Henrique manteve um 

relacionamento amistoso com a Santa Sé.  As súplicas feitas aos pontífices eram 

geralmente aceitas, principalmente quando diziam respeito às conquistas ultramarinas.  

Numa destas súplicas, argumenta-se: 

 

Pedindolhe q por quãto avia tãtos annos q elle cõtinuáva este 
descobrimeto em q tinha feito grãdes despésas  da sua fazeda, e assy os 
naturáes deste reyno q nelle andavã: lhé aprouvésse cõceder, perpétua 
doaçã á coroa destes reynos de toda a terra q se descobrissem per este 
nósso már occeano do cábo Bojador té as Jndias jnclusive. E pera 
aquelles q na tal cõquista perecessem jndulgecia plenária pera suas almas. 

 

Um cavaleiro da ordem de Cristo é enviado a Roma para entregar a súplica.  E a 

resposta, como comumente ocorria, foi satisfatória para D. Henrique. 

 

E nesta jda que fez, nam sómente foy concedida ao infante esta sua 
petiçam: mas ainda bulla pera sacta Maria de Africa que elle fundára em 
Cépta, e asy muytas graaças e privilegios q a órde te: tãto estimou o pápa 
e o colégio dos Cardeaes a nóva deste descobrimeto.326 

  

A intencionalidade do infante acima referida coaduna-se com a presença marcante, 

no texto, de idéias ligadas ao poder.  Mas, em André do Prado há ainda uma insistência 

específica no referente a este aspecto, sua obra valoriza algo muito pertinente: a submissão 

às esferas de poder, a noção de obediência.  Noção de muita valia para a sociedade 

medieval.  O franciscanismo não a menosprezou.  Ela é cuidadosamente tratada nos textos 

do próprio S. Francisco.  Era preciso ser obediente em todos os sentidos, afirmava e 

recomendava o santo fundador da ordem.   

 

O respeito e a submissão ao Senhor Jesus, e tudo o que estes supõem, 
explicam a amplitude da obediência de Francisco e de Clara como 
também sua natureza: uma relação de submissão ao Senhor através dos 
sacramentos ou mediações que o tornam presente e que, concretamente 
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 120

na vida do Evangelho, assume necessariamente as conotações 
fundamentais da mesma: teologal-pneumática, fraterno-serviçal, 
expropriada, subordinada à missão.327 

     

Obediência a Deus e às suas leis, manifestadas, sobretudo, através da Igreja, daí a 

obediência a ela e seus representantes.  Mas, para Francisco, a idéia de obediência é muito 

mais profunda, está na essência do cristão.  A existência se resume na obediência, no 

“deixar-se governar”328.  André do Prado reafirma esta tradição.  Salienta o poder – em 

mais de uma das suas expressões – e a necessidade de submissão.   

Visto isso, pergunta-se: se no jogo que envolve os locais de produção não constasse 

uma relação tão estreita com uma figura do poder secular, tal aspecto seria tão priorizado? 

Independente da exposição que aqui se faça de novos dados, responde-se que, apesar do 

peso do papel do infante e de suas possíveis intenções, a abundância temática do poder não 

pode ser explicada, exclusivamente, a partir de D. Henrique.  Afinal, como se viu, o poder 

espiritual é a categoria mais ressaltada, e não o temporal.  Se, ao contrário do Horologium 

Fidei, não conhecermos membros da família real ligados diretamente com as obras? Se a 

intenção mais evidente estiver ligada com a ordem franciscana em si, ou seja, com motivos 

que dizem respeito à sua identidade?  É o caso das crônicas.  As ordens religiosas 

lançavam mão deste gênero para reafirmar sua influência na sociedade.  E a ordem 

franciscana, longe de constituir exceção, desde muito cedo se preocupou com sua 

memória.  A afirmação do poder (tanto espiritual quanto temporal) é algo também presente 

nas crônicas franciscanas?      

Tal como no Horologium Fidei, o poder espiritual apresenta freqüência muito alta 

nas crônicas.  O que se diferencia do que até aqui foi dito é o fato de se encontrar 

referências explícitas, e em grande número, ao papa e à hierarquia eclesiástica.  Em quase 

todo trecho que narra alguma conquista da ordem, algum benefício ou algo semelhante, 

tem-se o pontífice como benfeitor.  É ele quem decreta, através das bulas, qualquer 

mudança que afete a vida dos frades menores.  Na História Seráfica, por exemplo, que faz 

apologia da reforma observante, vemos o protagonismo dos frades do convento de 

Alenquer no pedido para que a observância possuísse vigário provincial.  Em 1446, o 

pedido foi feito a Eugênio IV e em 1447 foi eleito o primeiro vigário provincial da 
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observância329.  Mesmo pretendendo fazer o elogio do convento em questão, a crônica não 

deixa de citar o pontífice envolvido no episódio.  Esta característica é uma norma em todas 

as crônicas analisadas.  Em cada avanço na história da ordem é citada a bula de 

determinado papa.   

Tratando-se de uma ordem relativamente nova, que enfrentou o problema da 

heresia no seu próprio meio (quando João XXII considerou como heréticas as opiniões dos 

espirituais), faz sentido a preocupação dos observantes com a obediência à Igreja e ao papa 

especificamente.  Frei Marcos não esquece de lembrar seu leitor que “los frayles Menores 

son obligados por su regla a obedescer a la Yglesia Romana”330.  Ademais, o papa romano 

sempre é lembrado como o verdadeiro detentor da cadeira de Pedro quando o assunto é o 

Grande Cisma, como neste trecho da História Seráfica: “levantouse (...) o pernicioso 

scisma da Igreja, que tambem dividio aos Principes christãos, entre Vrbano VI & Clemente 

VII. aquelle verdadeiro, & legitimo Pontifice: este Anti-papa, & intruso”331. 

Entretanto, apesar das referências ao papa, não se faz considerações significativas 

sobre a natureza de seu poder, tampouco se insiste que ele seja caput mundi.  Os pontífices, 

embora respeitados, são personagens que, nas páginas das crônicas, têm o papel de afirmar 

as qualidades da ordem franciscana. 

Quanto à hierarquia eclesiástica, não há muitas referências que abordem sua 

autoridade ou a natureza de seu poder.  Há mesmo uma conotação negativa em relação ao 

clero secular, já que este ofereceu obstáculos às ações dos franciscanos.  Alguns agravos 

são lembrados pelos cronistas: 

 

Prohibião a os seus Parochianos confessaremse com nosco, & se 
alguns se confessavão, dizião elles do pulpito que não ficavão absoltos.  
Se achavão algum frade confessando fòra das nossas Igrejas, logo o seu 
Meirinho o levava a o Aljube.  Obrigavãonos responder no seu Juízo, & 
com raiva de alegarmos a liberdade do foro, nas outras casas não nos 
queriam ouvir.  Não valião privilegios com elles, sendo assi, que não erão 
favores voluntarios dos Papas, senão premios forçosos de nossos 
merecimentos.  Não tinhão nisto respeito à santa Sè Apostolica, cujas 
erão estas graças, & menos à majestade de hum Príncipe tão grave, & 
respeitado no mundo, como foi ElRei D. João I, o qual jâ nos avia 
emparado com hua carta de Protecção.332 
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Outra característica interessante é a ausência de conflito entre poder papal e poder 

régio; pelo contrário, ambos se unem, em acordo, quando se trata de beneficiar a ordem 

franciscana: “ajudarãonos também os dous braços, pontifical, & real”333.  Aliás, no 

referente ao poder temporal, as crônicas da ordem se diferenciam bastante do tratado de 

André do Prado.  O braço secular está muito bem representado.  A categoria em questão é 

a mais freqüente.  Mas o que torna o resultado da análise mais interessante é que na 

maioria das referências ao poder temporal estão os reis portugueses.  Os monarcas surgem 

em inúmeros trechos das crônicas, sempre como benfeitores da ordem, auxiliando 

determinado convento ou até mesmo como autoridade empreendedora em questões 

espirituais.  Cita-se, como exemplo, o protagonismo do mestre de Avis com relação à 

entrada da observância no reino português, assunto já tratado no capítulo anterior.  Outro 

episódio emblemático é a intervenção deste mesmo rei numa querela entre os franciscanos 

e os dominicanos em Guimarães.  O conteúdo da carta do rei, transcrito pelo cronista, fala 

por si só: 

 

Isto he o que el Rei escreveo. E do que dizedes da vinha, que quanto os 
imigos som mais alongados huns dos outros, que tanto estão mais seguros; a 
esto vos respondemos, que tal imizade nom he, nem deve ser antre os fraires, & 
os creligos: mais todos devem ser em hum amor, & em hua concordia, & fazer 
muito, que deem boo exempro de si aos leigos, & àquelles, de que tem encarrego 
de cura da suas almas.  E muito devem de fazer, que antre elles nom aja odio, 
nem escandalo nenhum, & que hus soportem os encarregos dos outros, câ mais 
honrada serà essa egreja, quando esses fraires do mosteiro de são Francisco, & 
de São Domingos a veherem servir assi às prégações, come às procissões, cà se 
seguir antre vos, & elles cousa, per que elles hi nom venhão.  E bem poderia 
ser, que estas palavras tão nobres, & tão christaans imprimissem nos 
corações o desejo de concordia, que depois se executou com grande gosto 
de todos.334 

 

D. João não apenas intervém, mas soluciona o problema explicitando a obrigação 

dos frades em dar bons exemplos, pois estes têm em suas mãos a responsabilidade da “cura 

das almas”.  O fato em si e, sobretudo, a maneira que o cronista o narra – acentuando a 

autoridade do rei e sua intenção cristã – são significativos.  A devoção do monarca é um 

tema recorrente.  Afirmam os cronistas – mas, sobretudo, Manuel da Esperança – que o 

destino de D. João foi traçado pela providência e disto tem-se indícios.  Em conformidade 

com a imagem que do mestre de Avis fez Fernão Lopes, Manuel da Esperança associa o 

destino de D. João à conversa que teve com o asceta frei João da Barroca: “e considerando 

                                                 
333 ESPERANÇA, Manoel da. Hist. Ser. I. p. 149. 
334 ESPERANÇA, Manoel da. Ibid. pp. 162-163. 



 123

elle [o mestre de Avis] as grandes difficuldades, q neste caso avia, posto que intentava 

fugir pera Inglaterra, veio primeiro a consultar a frei Ioão da Barroca, o qual com rezões 

fundadas em a vontade de Deos o obrigou a aceitar o governo”335.  Outros reis avisinos 

como, por exemplo, D. Duarte, também são lembrados pelos auxílios dados à ordem336, 

pela devoção e por serem abençoados pela Providência. 

O infante D. Henrique também surge nas crônicas como grande benfeitor, por um 

lado da ordem franciscana e, por outro, da cristandade como um todo.  Foi este infante o 

propulsor dos descobrimentos, da expansão da fé. Frei Manuel da Esperança associa o 

nascimento de D. Henrique à providência quando diz que seus feitos de além-mar foram 

prenunciados pelo fato de ter nascido na cidade do Porto:  

 

Mas merece exceição o Infante D. Henrique, filho d’El-Rei D. Ioão I. que 
nasceo nesta cidade, onde seu pae se avia recebido, & como ella tinha 
vindo a o mudo pera senhora do mar, tambem elle, inclinado á sua 
navegação, fez descobrir ilhas novas, & costas desconhecidas, pelas 
quaes se foi achando a carreira tão dilatada da India.337 

 

Poder espiritual, leia-se Deus e o papa, e poder temporal – os monarcas portugueses 

– são as categorias proeminentes nas crônicas, como se fossem as instâncias executoras da 

vontade divina.  É lógico que o cotidiano dos frades, suas qualidades santas, a obediência à 

regra do fundador, seu desapego pelo mundo e o amor pela pobreza são temas que povoam 

as páginas das crônicas, é o que importa registrar na memória que se constrói da ordem.  

Mas por detrás das óbvias intenções deste gênero literário, vê-se algo a mais.  Ao delinear-

se a estruturação da representação social cristão, ou seja, os parâmetros que definem o ser 

cristão para estes autores, os elementos mais significativos são estes que afirmam a 

obediência, a submissão às instâncias do poder.  

 

4.2- O Outro. 

 

Este objeto, cuja representação social buscamos as pistas, o cristão, é entendido 

pelos homens da época na medida em que, concomitantemente, define-se o seu oposto. Na 

busca do esclarecimento de como estes franciscanos representavam o cristão, esbarra-se 

numa insistência básica: explicitar quem é o outro.  E este pode ter diversas faces, desde 
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aquele que convive lado a lado com os bons cristãos até o inimigo externo, passando pelo 

próprio cristão que se desvia do caminho. 

Temas ligados à categoria o outro aparecem, freqüentemente, associados com 

aqueles da categoria poder espiritual.  Enquanto são definidas as autoridades, as instâncias 

de poder e a fé católica, constrói-se o antimodelo; pode-se dizer que estes dois conjuntos 

de temas – ou melhor, estas duas categorias – estão associados numa relação de oposição. 

Para André do Prado, o inimigo a ser vencido – pelo menos aquele em que mais se 

insiste no Horologium Fidei – é alguém com o qual se trava uma batalha de argumentos: o 

herege.  É evidente que, numa obra na qual identifica-se a ênfase na definição da 

ortodoxia, o antimodelo priorizado seja o que recusa as bases da fé (para cada artigo, há 

um ou mais erros a debater).  O que chama a atenção do leitor de André do Prado é a 

tipificação do herege. De todos os elencados e “derrotados” pelas argumentações do autor, 

destacam-se, pela esmagadora maioria, os hereges já distantes no tempo.  Arianos e 

maniqueus, por exemplo, são muito citados.  Do elevado número de aparições ao longo da 

obra constata-se que eram muitos os erros destes grupos, que devem ser desmentidos, 

derrotados durante o diálogo.  Resume-se, contudo, cada erro em particular em apenas uma 

consideração: não se pode interpretar as proposições da fé sem a obediência. O herege é 

aquele que comete um erro de interpretação e se obstina nele (embora, como veremos, 

André do Prado alarga a noção de herege como é próprio da época em que escreve).  

Afinal, “(...) a inteligência sem fé e obediência aos mandamentos de Deus está impedida de 

ascender à compreensão das coisas mais elevadas”338.  Ademais,  a condenação à heresia 

como quebra de obediência está profundamente enraizada na mundividência medieval, 

altamente hierarquizada.  Como afirma Falbel, “a natureza da sociedade feudal cristã 

conduzia à visão da heresia como quebra da ordem divina e social alicerçada sobre a 

fides”339.  

As heresias mais recentes, como os cátaros por exemplo, surgem muito pouco. 

Lembremos, todavia, que o maniqueísmo está na base do catarismo.  O próprio André do 

Prado equipara maniqueus e cátaros para poder rebater seus erros: “para rebater os hereges 

chamados Cátaros.(...) Porque coincide com os Maniqueus, mais abaixo nos explicaremos 

contra uns e outros”340.  Como explicar a quase ausência de heresias próprias da Baixa 

Idade Média nas páginas do Horologium Fidei? Talvez pelas bases argumentativas 
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utilizadas pelo autor.  Entre as autoridades mais citadas, encontramos Boécio, Beda, 

Gregório, Isidoro, etc. Principalmente Agostinho.  Sabe-se como este último preocupava-se 

em rebater as heresias de seu tempo.  Já os autores mais recentes, como Guilherme de 

Ockham, Averróis ou Francisco de Meyronnes, não são tão usados pelo franciscano.  A 

preocupação com o dogma, demonstrada na fonte analisada, também é uma característica a 

considerar.  É aceitável que, no Horologium Fidei, argumente-se contra as heresias que 

preocuparam a Igreja na época da definição do dogma.  O arianismo foi uma das grandes 

preocupações em Nicéia, não é estranho que surja em abundância num tratado sobre os 

artigos de fé.  O que é considerado como erro, dentre os temas tratados pelo mestre André, 

só pode ser exemplificado nas heresias antigas, afinal, os motivos que moveram as 

primeiras manifestações heréticas são bem diferentes daqueles pregados pelos heresiarcas 

da Baixa Idade Média, como bem demonstra Nachman Falbel: 

 

As primeiras heresias distinguem-se das que ocorreram nos 
séculos XII e XIII pelo seu caráter puramente filosófico e teológico que 
fazia especulação racional em torno dos princípios ou dogmas cristãos, 
em geral planos do pensamento que tratavam da Trindade, da natureza 
divina e humana de Cristo e da própria relação existente entre ambas, 
bem como de questões ligadas à essência da divindade.341 

  

Mas, na busca de autores antigos, pode haver também a intenção de responder aos 

erros mais recentes, como é o caso dos cátaros.  Tanta insistência nos maniqueus, tantos 

trechos das respostas de Agostinho a estes hereges, podem ser entendidos como uma 

maneira de buscar nas origens do pensamento cristão a arma de combate aos cátaros, 

hereges tão combatidos pela Igreja no século XIII, e que ainda sobreviviam no início do 

XIV com Pedro Autier.  Quando André do Prado escrevia o Horologium Fidei, não mais 

representavam perigo, mas a lembrança, ainda recente, certamente inspirou o autor em 

questão.   

Relatos sobre atividade herética no reino português, conforme já vimos, são muito 

escassos, o que se tem são pistas esparsas.  O pesquisador que se debruçar sobre a obra de 

André do Prado não encontrará testemunhos para atividade de heterodoxos em território 

português, como se encontra em Álvaro Pais, por exemplo.  Conhecemos as atividades de 

Tomás Escoto por intermédio deste autor, e somente por ele, pois não há nenhuma outra 

menção deste mestre estrangeiro. Obviamente, no que escreveu o opositor pode-se 
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descartar alguns exageros atribuídos às opiniões do heresiarca, entretanto, Álvaro Pais nos 

informa acerca de discussões públicas e conferências realizadas por Tomás Escoto em 

Lisboa, demonstrando as ocasiões em que o herético defendia suas teses342.  Sobre este 

aspecto da obra de Álvaro Pais, afirma Francisco da Gama Caeiro que o historiador pode, a 

partir do que escreveu o bispo de Silves, perceber quando e onde as teses heréticas eram 

defendidas, demonstrando o “clima de liberdade de pensamento e de expressão”343.  Faz-se 

aqui uma ressalva a esta última observação.  O fato dos heresiarcas defenderem 

publicamente suas teses em igrejas ou universidades não leva a crer que havia liberdade de 

pensamento.  Afinal, a intenção era demonstrar o erro e esmagá-lo com argumentos, por 

isso Álvaro Pais registrou as polêmicas, atacando seu opositor com adjetivos nada 

amistosos.  Não pode haver liberdade de expressão onde há condenação e perseguição. 

 O judeu, este outro tão presente, também consiste numa das principais 

preocupações no texto da obra em questão.  Apesar de muito recorrente, a relação que se 

mantém com o judeu ao longo da obra é ambígua; ora se contesta, ora se concorda.   

  Os motivos que “condenam” os judeus podem ser divididos em dois grupos: de 

um lado, as discordâncias interpretativas, de outro, a tradição que lhes atribui a morte de 

Cristo.  Não são muitos os exemplos do primeiro grupo, mas são significativos, pois 

diferem, por exemplo, do teor mais aguerrido que caracteriza as afirmações contra os 

hereges.  Eis um exemplo: 

 

Os judeus admitem a imagem na alma relativamente às propriedades 
naturais; primeiro, porque como a alma enche todo o corpo assim Deus 
todo o mundo (Ier. 23, 24: o céu e a terra eu preencho, diz o Senhor); 
segundo, porque como Deus é único na sua ordem assim a alma é única 
no seu corpo; terceiro, porque assim como não se mancha com as 
impurezas do mundo assim também a alma se não mancha com as do 
corpo; quarto, porque assim como vê tudo e não é visto (exod. 33, 20: não 
me verá o homem e viverá) assim a alma vê as coisas exteriores e não é 
vista; quinto, como Deus não está adormecido no céu, assim a alma 
também não está adormecida no corpo.  Todavia esta atribuição dos 
judeus é inadequada, e a nossa é mais adequada, pois a colocamos nas 
potências da alma pelas quais a alma se torna capaz do próprio Deus por 
conhecimento e amor.344 

 

Todavia, as referências de André do Prado aos judeus não se resumem a este tipo de 

tratamento.  Apesar do trecho supracitado – uma simples divergência sem prefigurar um 
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ataque explícito à opinião judaica –, muitas vezes o judeu é duramente contestado e até 

mesmo equiparado ao herege. A maior fonte de ataque aos judeus é, sem dúvida, o peso da 

responsabilidade que carregam sobre a morte de Jesus. Cegos, pois não enxergaram a 

divindade do Cristo, ainda esperam seu messias – “continuam a crer que é mero 

homem”345.  Tornaram-se deicidas, mas não por simples ignorância, pois a crueldade com 

que julgaram e mataram o “salvador” é constantemente lembrada, afirmando sua 

culpabilidade: “(...) e foi Ele quem foi crucificado com cravos no madeiro pelo povo dos 

judeus (...) o que está relacionado com o mistério da paixão divina, na qual os judeus 

crucificaram a Cristo depois de sobre Ele terem lançado as suas mãos de celerados”346.  

Ou, mais explicitamente no trecho seguinte:  

 

Não ficam livres de serem homicidas (...) fica claro porque a crueldade 
tenha sido levada ao extremo pelos judeus, pois tanto n’Ele se 
extremaram que dilaceraram um corpo morto; daí que se a hiena é 
considerada o animal mais cruel porque não poupa um corpo morto, mas 
o desenterra, com maior razão também os judeus347. 

 

Apesar de ataques tão peremptórios, nem sempre os judeus são alvo de críticas.  Em 

algumas ocasiões, são analisadas interpretações judaicas sobre determinados pontos da fé 

e, após a exposição, não são refutadas; por vezes, a concordância é explícita: 

 

H. Onde foi criado Adão? 
M. Dizem alguns que foi no campo de Damasco, mas depois da 

criação colocou-o num paraíso de delícias (i. é, de amenidade), no 
princípio, a saber, ao terceiro dia, logo quando foram criadas as plantas.  
O hebraico diz neste passo “no oriente”.  A expressão hebraica que aqui 
aparece de algum modo significa prioridade de lugar, a nossa tradução 
tem “no princípio”; por outro lado, essa expressão significa “parte do 
oriente”.  E assim dizem os judeus que à letra é “e plantou Deus um 
vergel nas delícias do oriente”.  Com tal explicação concordam alguns 
doutores católicos porque todos os que falam do local do paraíso terrestre 
afirmam que está nas partes do oriente e nele colocou o homem que havia 
criado.348 

 

Esta maneira de encarar o judeu coaduna-se com o contexto encontrado em 

Portugal.  Com uma presença marcante na sociedade da época, os judeus eram 

estigmatizados e tinham suas crenças atacadas no plano do discurso, mas eram, em certa 
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medida, necessários politicamente.  A população judaica apoiou o mestre de Avis em sua 

subida ao trono349.  Os monarcas, por sua vez, beneficiaram as comunidades judaicas em 

algumas ocasiões. D. João I e seu filho, D. Duarte, proibiram as pregações contra judeus, 

além de os dispensarem de certas proibições350.  Explicando esta ambigüidade na relação 

com os judeus dentro do reino, afirma Margarida Garcez: 

 

Mantem-se a certeza na maldade intrínseca dos judeus, que som a mais 
“Roym gente do mundo” e actualizam-se as severas leis de apartamento.  
Mas isto coexiste com a noção dos judeus como homens livres 
submetidos ao rei, com a afirmação do direito à prática da sua religião, 
com pontuais isenções de determinados encargos a que os cristãos são 
geralmente obrigados, e mesmo com a dispensa do uso do sinal no 
vestuário ou da morada na judiaria.351 

 

Nota-se que, ao contrário do herege, o judeu não era perseguido por causa de sua 

crença (somente em casos de falsas conversões).  Mesmo assim, persistia o clima anti-

semita, tanto no cotidiano quanto no debate intelectual.  A literatura de pregação 

antijudaica fez-se presente no reino português e pode ser associada a uma longa tradição de 

tentativas de conversão, tanto de judeus como de muçulmanos, através da força 

argumentativa, na qual se identifica a influência da obra de Raimundo Lullo, autor que, 

segundo consta, foi bem lido em Portugal352.  Apesar desta literatura não ter sido 

abundante no reino português, pode-se enumerar algumas obras do século XIV “(...) como 

um tratado teológico anónimo no reinado de D. Dinis, o Speculum disputationis de Fr. João 

de Alcobaça, o Collyrium Fidei adversus haereses de Álvaro Pais e, talvez já no final da 

centúria ou na transição para a seguinte, o Livro da Corte Enperial”353.  Para o século XV, 

o Horologium Fidei, apesar de não se tratar de uma literatura de polêmica religiosa, no 

molde das acima citadas, reflete o mesmo espírito de defesa da fé com base na 

demonstração racional.  Se André do Prado conheceu efetivamente tais obras é algo que, 

por enquanto, não se pode afirmar, mas certamente está eivado de algumas preocupações 

comuns àqueles autores. 

Os gregos também são lembrados. As referências a eles, embora pouco numerosas, 

integram as questões acerca da defesa do cristianismo latino – embora seja impossível 

                                                 
349 CAEIRO, Francisco da Gama. “Heresia e Pregação no Século XIV em Portugal: a actuação dos 
dominicanos”. pp. 300-301.  
350 Cf. VENTURA, Margarida Garcez. Op cit. pp. 473-475. 
351 VENTURA, Margarida Garcez. Ibid. p. 473. 
352 Além do já exposto no capítulo 3, cf. SARAIVA, António José. Op. cit. pp. 138-141. 
353 CAEIRO, Francisco da Gama. Op. cit. p. 301. 
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equiparar todas as considerações sobre os gregos, pois se diferenciam consideravelmente 

de uma para outra.  O grego, tal como o herege e o judeu, é aquele que “erra” em termos de 

doutrina, tornando necessária a refutação: “refuta-se também o erro dos gregos que negam 

que o Espírito Santo proceda do Filho”354.  Referências como esta se ligam à defesa do 

dogma latino estabelecido em Nicéia e classifica o grego como o outro a ser desmentido.  

No entanto, o grego surge, por vezes, como uma espécie de quase-cristão quando o 

assunto refere-se aos filósofos pagãos.  Platão ou Porfírio somente não são cristãos porque 

viveram antes da Revelação: “alguns disseram que se eles tivessem podido viver entre 

cristãos talvez se tivessem feito cristãos”355.  Veja-se que há uma distinção entre o filósofo 

da antiguidade e o cristão de Bizâncio, porém a partir dela emerge-se a defesa do 

cristianismo latino. Ao tratar o grego de diferentes maneiras, nota-se por detrás da aparente 

ambigüidade de André do Prado o objetivo primordial que o guia. 

Há uma espécie de equiparação entre todos os elementos já expostos.  O outro, 

embora se apresente de variadas formas, é sempre alguém a ser refutado, desmentido, 

derrotado pela demonstração racional. É a ferramenta que torna possível a exposição da 

verdadeira fé; através de seus erros e mentiras, afirma-se o dogma.  Como se todos fossem 

hereges, André do Prado tece a complexa defesa dos artigos.  O judeu, apesar da relação 

ambígua que o define, é tido, em muitos trechos, como um verdadeiro herege (“como 

dizem os hereges judaicos”356).  O Horologium Fidei é uma das fontes que nos mostram a 

gradual assimilação do judeu ao herege, uma espécie de antecedente do que se tornará uma 

perseguição de grande âmbito no século XVI.  Pela pena de outro franciscano conhecemos 

um relato posterior ao período que nos ocupamos, mas que merece ser levado em conta, 

por ser mais um testemunho desta equivalência e do tipo de reação que veio a gerar: 

“alevatanromsse em lixboa o povoo e matarom quase dous mil christaaos novos antre 

homens e molheres e mjnjnos cruelmente djzendo que eram judeos e hereies e piores e 

Roubarom mujto que foy mal Esto foe na pascoella xbiij dabril anno domini 1506”357.  

Quanto ao grego, não há a associação explícita com o termo herege.  Como se viu, não é 

sempre que André do Prado o contesta, mas as ocasiões que o faz provam que, para o 

autor, o mal a ser combatido existe sempre quando há interpretações discordantes com o 

                                                 
354 PRADO, André do. Op. cit. p. 397. 
355 AGOSTINHO apud PRADO, André do. Ibid. p. 385. 
356 PRADO, André do. Ibid. p. 379. 
357 PÓVOA, João da. Op. cit. p. 51. 
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que é pregado pela Igreja Romana.  É neste sentido que os gregos equiparam-se, no texto, 

aos hereges. 

Mesmo tendo em conta que a classificação de herege é, conceitualmente, bem 

diversa de outras tipificações – como cismático, infiel ou judeu – não se pode menosprezar 

a equivalência que o franciscano em questão opera entre todos os outros que menciona.  

Lembremos que, para o historiador, importa aceitar como herege aquele que foi definido 

como tal pelas autoridades eclesiásticas.  É o que recomenda Kochakowicz, afirmando que 

se trata de uma definição operatória, que “pressupõe que a heresia não tem origem num 

desvio ao ensinamento ortodoxo, antes é estabelecida pelo facto de ter sido condenada”358.  

Obviamente que André do Prado não foi responsável pela condenação ou perseguição 

institucional daqueles que criticava, mas fez a condenação doutrinal, contrapondo o que 

classificou como “erro” aos ensinamentos ortodoxos.   

O mestre franciscano exemplifica muito bem a tendência, existente nos séculos 

XIV e XV, de abranger todo ato condenável pela Igreja num único termo: herege. O uso 

indiscriminado do termo – distante de seu significado inicial, que dizia respeito ao erro de 

negação de aspectos do dogma359 – é identificado pelos historiadores como algo comum 

nas fontes desta época.  Francisco da Gama Caeiro esclarece a respeito:  

 

O entendimento de heresia, que no século XIII incidia mais 
estrictamente sobre aspectos do dogma, visando as seitas de cátaros e 
albigenses, valdenses e pobres de Leão, arnaldistas, pseudo-apóstolos, 
luciferianos, begardos e beguinas, etc., tende a alargar-se no século 
seguinte, incluindo infracções no foro da moral e certos crimes de direito 
comum, como usura, adultério, incesto, sodomia, blasfémia e sacrilégio.  
De qualquer modo, incorriam no crime de heresia aqueles que se 
entregavam a práticas supersticiosas que daquela decorriam, como 
sortilégios e pactos demoníacos, bruxaria, advinhações, feitiçaria, 
nigromancia, etc.360 

 

                                                 
358 KOCHAKOWICZ, Leszek. “Heresia”. In: Enciclopédia Einaudi. Vol. 12 – Mythos/logos. 
Sagrado/profano. Lisboa: Inprensa Nacional/Casa da Moeda, 1987, p. 304. 
359 Uma concepção clássica do termo heresia é a de Roberto Grosseteste: “l’heresie est une affirmation 
doctrinale qui procede d’um choix humain, contraire à l’Ecriture sainte, manifestée ouvertement et soutenue 
avec opiniâtreté”. VAUCHEZ, André. “Contestations et hérésies dans l’Église latine”. In: VAUCHEZ, André 
& MOLLAT, Michel (orgs.) Op. cit. p. 321. 
360 CAEIRO, Francisco da Gama. Op. cit. p. 300. Sobre este mesmo tema, cf. também VAUCHEZ, André. 
Op. cit. pp. 320-323. 
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Além do franciscano André do Prado, em Portugal é possível identificar sinais 

deste alargamento do termo herege no texto do Leal Conselheiro, do rei D. Duarte361.  

Limitando-nos ao discurso franciscano, vejamos como o outro aparece nas crônicas da 

ordem. 

O herege é inexistente nas linhas traçadas pelos cronistas.  O outro que surge com 

freqüência considerável é, basicamente, de dois tipos: o castelhano obediente ao antipapa e 

o mouro.  O castelhano aparece relacionado às batalhas entre Portugal e Castela, 

ressaltando a supremacia dos portugueses partidários da legalidade do papa romano.  

Trata-se do invasor, do inimigo externo, de uma espécie de cristão obscurecido pela 

mentira.  A obediência ao papa de Avignon é usada para explicar diferentes 

acontecimentos: foi, por exemplo, graças ao apoio concedido ao antipapa – e também ao 

antiministro geral, pois a ordem franciscana dividiu-se na ocasião do cisma – que 

franciscanos deixaram determinados reinos para fincar raízes em Portugal.   

A criação da província de Portugal, separada da província de Santiago, também é 

justificada devido à posição de Castela durante o cisma:  

 

Os frades Castelhanos, constrangidos do seu Rei, seguião o Anti-Papa, & 
a o seu Anti-Ministro Géral: os Portuguezes, a o Papa, & Ministro Gèral 
verdadeiros, & legitimos. Com isto os Portuguezes, que não podião, nem 
querião comunicar com os outros por quanto erão scismaticos se 
ajuntârão num corpo estabelecedo, & confirmando em si a mesma 
Provincia de Sant-Iago.362 

 

Mas, conforme já vimos, a separação, durante o cisma, ainda não era oficial.  A 

criação de nova província, denominada de Portugal, só ocorreu ao término do cisma. 

 

Pelo que fica escrito nos consta com evidencia, que esta nossa 
Provincia até o anno de 412 permanecèo separada de Galiza, & Castela, 
& nunqua perdéo o nome de Provincia de Sant-Iago. Mas não parou nesse 
tempo, antes chegou a o anno de 417, no qual foi eleito o Papa Martinho 
V; & acabado o scisma (...) toda a Igreja se unio na sua obediencia.  Do 
mesmo modo tambem se unìrão entre si â sombra de hum Ministro Geral 
as partes da nossa Religião, que estavão desmembradas. (...) Valeo-nos 
porém a muita justiça, com que aviamos feito a nossa separação; & assi 
se decretou, que fossem duas Provincias, hua pera elles, & a outra pera 
nós: & cada hua ficasse com os convetos, que tinha.363 

                                                 
361 No capítulo seguinte, analisar-se-á um exemplar da prosa moralizadora avisina, o Livro da Vertuosa 
Benfeytoria. 
362 ESPERANÇA, Manoel da. Hist. Ser. II. p. 399. 
363 ESPERANÇA, Manoel da. Ibid. p. 402. 
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Há mesmo uma recusa de tudo que é próprio do castelhano.  Mesmo dentro da 

ordem franciscana, rechaça-se o que é identificado com Castela.  O segundo vigário 

provincial da observância em Portugal, frei Gomes do Porto, enfrentou problemas na 

implantação de certos costumes, o que o tirou do cargo. 

 

No anno do Senhor de mjl e cccc e L foe feito vigario provjncial desta 
provjncia segundo frej gomes do porto apos o dicto frej ioham de pombal. 
e foe vigario huum anno e nom mais ca o nom quiserom os frades por que 
trazia algumas cirjmonias de castella ajnda que boas donde elle vjera por 
commjssario a esta provjncia pello geeral seendo elle em castella gardiam 
de palencoyla.364 

 

Apesar da conotação geralmente negativa que permeia os trechos referentes aos 

castelhanos, os cronistas não podem mascarar o fato de que o cisma é temporário. Como 

reino cristão, Castela só é criticada enquanto obedece ao antipapa.  Consta na História 

Seráfica que, em 1393, os frades menores do reino português percorriam seu território a 

procura de prisioneiros castelhanos, “pera lhes dar liberdade na forma das pazes assentadas 

com Castela”365.  

O castelhano é, pois, um inimigo temporário.  Mesmo assim, ao condená-lo as 

fontes equiparam-no aos não-cristãos.  Embora cristão – cismático, mas ainda assim cristão 

– sua falta de obediência ao papa romano e a invasão ao reino português o definem como 

outro, um invasor, não-português.  Como se vê, trata-se de um indício de como as noções 

de cristão e súdito se confundem.  

O judeu é pouco mencionado, mas nem por isso é poupado das condenações dos 

cronistas366.  Apesar do fato de não serem perseguidos por professarem sua crença, esta, 

vista como contrária ao cristianismo, era atacada no âmbito do discurso.  Os judeus são 

também vistos como maliciosos e cruéis, em relação às crenças cristãs.  É o que se vê no 

episódio narrado por frei Manoel da Esperança a propósito do roubo de uma imagem da 

Virgem ocorrido no ano de 1433 em Gouveia: 

 

Foi teatro, mas contra sua vontade, & sem cuidar que tal podia 
aver, d’hum raro atrevimento dos Judeus d’aquelle tempo, os quaes não 
se afrontavão de professarem de publico sua teima, & malicia.  

                                                 
364 PÓVOA, Frei João da. Op. cit. p. 43. 
365 ESPERANÇA, Manoel da. Hist. Ser. II. p. 515. 
366 Cf. por exemplo a conotação negativa em ESPERANÇA, Manoel da. Hist. Ser. I. pp. 451-452. 
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Furtârão secretamente da Igreja de S. Pedro hua Imagem da Senhora Mãe 
de Deos. (...) De ladrões muito sacrilegos passárão a algozes atrevidos, & 
naquella mesma forca, que só pera malfeitores se avia preparado, 
enforcârão em figura a purissima Senhora, que vence na santidade os 
Anjos. (...) Mas não se glorie de sua maldade muito a perfidia Judaica, 
porque onde lhe fez este desacato, a tem hoje venerada a piedade 
Christâm.  Levantoulhe no mesmo lugar ermida, na qual poz a santissima 
Imagem com hua cruz composta dos paos da forca, a qual por esta rezão 
he chamada Nossa Senhora da Vera Cruz.367 

 

Com relação ao mouro, a condenação, obviamente, é mais taxativa.  São selvagens, 

quase equiparados a animais.  Os cristãos têm uma missão providencial: a de propagar a fé. 

Neste objetivo, os frades menores atuam como protagonistas.  Segundo as crônicas, eles 

são os mais indicados para estar em meio a gente hostil e evangelizar.  Principalmente no 

elogio que se faz aos franciscanos martirizados, o mouro é definido pela selvageria e 

crueldade.  É lógico que este mouro, caracterizado por aspectos negativos, deve ser 

convertido, deve conhecer a salvação de que gozam os cristãos.  Mas, parece que o cronista 

esquece-se em algumas ocasiões desta característica da espiritualidade franciscana.  Os 

missionários que acompanham as expedições à terra do infiel e que lá fundam conventos 

surgem, em determinados trechos, exclusivamente como auxiliadores dos exércitos 

cristãos, homens para o conforto espiritual dos que guerreiam: 

 

Nos rebates, em que tocavão a arma contra os Mouros inimigos da 
piedade de Christo, o mesmo estrondo dellas batia no coração dos nossos 
religiosos pera que tambem saìssem por sua honra venerando, & 
confortando aquelles, que perdião, ou arriscavão nesta empreza as 
vidas.368 

 

No sermão de incitamento à tomada de Ceuta, Fr. João Xira falou aos guerreiros 

portugueses, “animandoos a todos a pelejar contra aquelles inimigos do nome santo de 

Christo, & da sua Fè Catolica”369.  É desta maneira que geralmente é tratado o mouro, 

alguém que se deve derrotar. 

Criou-se um bispado em Marrocos, mas a região do infiel era, para os franciscanos, 

terra ignóbil, onde as agruras constantes tornavam dificílima a sobrevivência, mas isto 

apenas aumentava o mérito destes que se arriscavam na empreitada missionária.  As 

narrativas seguem o padrão de engrandecimento moral dos missionários franciscanos de 

                                                 
367 ESPERANÇA, Manoel da. Ibid. p. 643 (grifos nossos). 
368 ESPERANÇA, Manoel da. Ibid. p. 590. 
369 ESPERANÇA, Manoel da. Ibid. p. 565. 
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um lado, e do outro, a violência e crueldade dos mouros; a candura das ovelhas contra a 

selvageria dos lobos: “(...) foi viver com as ovelhas, que tinha á sua conta, & andavão 

mordidas d’aquelles lobos famintos, os quaes não obstante o que estava assentado por 

ocasião da morte dos nossos santos sinquo Martyres, ainda não se fartavão de perseguir os 

Christãos”370.  Em alguns casos, o mouro é usado como termo de comparação para se 

definir paixões torpes.  A ambição desenfreada, por exemplo: “stando ainda muj grande 

divisam antre Portugal e castella e muj crua guerra ca se vendiam e compravom e 

aRamçoavom como mouros por dinhejro”371.   

O elemento mouro está bem representado nas crônicas, embora não seja muito 

numeroso.  O que nos chama a atenção é sua quase ausência no Horologium Fidei, apenas 

um ou dois trechos fazem referência ao sarraceno, encarado, tal como o padrão da obra, do 

ponto de vista do erro doutrinário.  Certos autores referenciam alguns motivos de 

estranhamento com relação a esta insignificância concedida ao mouro por André do Prado.  

Primeiramente, a influência das teorias do franciscano maiorquino Raimundo Lullo em 

Portugal. Se este pensador, que tanto escreveu sobre a conversão do infiel, exerceu 

influência nos autores portugueses – a ponto de estar associado à “mística dos 

descobrimentos” –, é de se estranhar que um franciscano, que se preocupa com a unidade 

da fé e com a resposta aos erros que ferem o dogma, não reserve, ao lado dos judeus, um 

certo destaque aos mouros.  A situação se agrava se pensarmos no papel exercido pelos 

franciscanos durante as conquistas ultramarinas empreendidas pela dinastia de Avis. O 

espírito de missão e a preocupação com o infiel estão patentes na efetiva presença dos 

franciscanos.  E mais: André do Prado enaltece, já o vimos, a figura do infante Henrique, 

grande propulsor dos descobrimentos.  Por que no Horologium Fidei a referência ao 

mouro, que deveria estar associada à ação do infante na expansão marítima, não é algo 

importante?  Dar convincentes explicações que justifiquem este aspecto da obra de André 

do Prado não é tarefa das mais simples, mormente levando em conta os poucos dados que 

o tempo nos deixou.  Podemos, ao menos por enquanto, associar esta característica com o 

que até aqui foi exposto.  André do Prado é um franciscano preocupado com a defesa da 

ortodoxia mediante a demonstração racional, deseja argumentar para identificar o erro e 

definir os limites da fé segundo a Igreja Romana.  O espírito de cruzada, a conversão de 

um infiel externo ao reino, mesmo sendo aspectos caros à ordem franciscana, não 

                                                 
370 ESPERANÇA, Manoel da. Ibid. p. 528. 
371 PÓVOA, João da. Op. cit. p. 33. 
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influenciam seu muito bem traçado objetivo principal.  Também devemos considerar que o 

discurso teológico é fundamentado no uso das autoridades e na argumentação racional das 

“verdades”.  A experiência no vivido, embora o influencie de certa maneira, não o molda 

exclusivamente372. 

Mesmo ao se considerar as fontes em seu conjunto, as referências ao elemento 

mouro são pouco freqüentes quando comparadas ao outro presente no Horologium Fidei.  

Este é, sobretudo, o de convívio interno, do interior da cristandade. Seria também do 

interior do reino português? A convivência estreita com o judeu pode ser entendida como 

algo comum a toda cristandade e ao mesmo tempo uma questão específica de Portugal.  Os 

restantes elementos que integram a categoria o outro, mesmo podendo ser refletidos 

segundo a realidade portuguesa, pendem para interpretações que os integrem nas 

preocupações da cristandade.  O herege, tão presente no Horologium Fidei, só pode ser 

vislumbrado no contexto português, se entendido segundo o alargamento da noção de 

herege explicado anteriormente.  Desta forma, faz todo sentido associar o discurso do 

mestre franciscano, próximo da família real – pelo menos de um dos seus membros –, com 

a legislação presente no livro 5 das Ordenações Afonsinas, na qual o controle das heresias 

torna-se tarefa do braço temporal373.  O controle da heresia – ou seja, qualquer desvio do 

que prega a Igreja – está no rol das atribuições que a dinastia de Avis toma para si, 

relacionado a isto, um influente franciscano faz sua parte, teorizando e classificando os 

responsáveis por tais desvios.   

André do Prado, português, escreve um diálogo com um infante do cenário 

português, mas suas preocupações são com a unidade cristã, com os problemas que podem 

afligir as bases da fé, não importa em que região do raio de ação da Igreja Romana – 

inclusive em Portugal.  Afinal, ao que parece, admitindo a interferência de D. Henrique na 

obra, o que se queria era associar um membro da casa de Avis à defesa da cristandade 

como um todo, tanto no elogio de sua autoridade e de suas ações – o interesse pelas 

ciências, a propagação da fé católica para além-mar, etc. –, como no realce de seu saber 

teológico.  

Resumindo, a preocupação primordial é com a defesa da fé e da ortodoxia, com o 

outro interno (no caso do Horologium Fidei).  Por outro lado, o inimigo externo é 

associado ao castelhano cismático e, poucas vezes, ao mouro (nas crônicas franciscanas); 

                                                 
372 LANCIANI, Giulia & TAVIANI, Giuseppe (orgs.) Op. cit.  p. 54. 
373 VENTURA, Margarida Garcez. Op cit. p. 76. 
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mas, trata-se menos de conversão do que de combate pelas armas (associadas às qualidades 

morais dos frades), ou, no caso do castelhano, trata-se de uma questão de apartamento.  Há 

ainda outro aspecto: contra o mouro, combate-se em sua própria terra, em nome da 

propagação da fé; contra o castelhano, combate-se pela defesa do reino, para expulsá-lo.  

Seja o inimigo interno ou o externo, há uma confluência entre as preocupações da 

cristandade com as preocupações do reino português.  Mesmo ao se referirem ao outro 

externo, as fontes tipificam o inimigo do reino, o castelhano invasor ou o infiel das terras 

conquistadas pela coroa portuguesa. 

 

4.3- A Excelência do Reino Português. 

 

O leitor das crônicas franciscanas vislumbra imediatamente como os cronistas 

valorizam o reino português, a sua gente, sua religiosidade.  A valorização, se dissesse 

respeito somente aos assuntos da Igreja, não despertaria tanto interesse; mas, ao narrar-se 

os passos dos frades menores, as crônicas dão destaque, também, aos feitos dos monarcas 

portugueses, às qualidades governativas, bélicas e morais da família real, sobretudo da 

geração de Avis.  Intrinsecamente ligados com a história franciscana, conta-se os grandes 

feitos da história deste reino. 

A batalha de Aljubarrota é constantemente lembrada.  Consta que os frades do 

convento de S. Francisco de Lisboa participavam ativamente das procissões realizadas 

naquela cidade em graças pela vitória portuguesa na batalha374.  Fato interessante: 

enquanto os portugueses lutavam em Aljubarrota, os franciscanos em Lisboa, como que 

buscando auxílio divino para a batalha, reformavam as práticas religiosas, eliminando 

certas influências pagãs: 

 

Antes desta tão celebrada vitoria andava Lisboa com 
grandissimos temores a respeito do perigo da batalha, & procurando o 
auxilio do Ceo ocupavase em atalhar as ofensas, que lhe fazião na terra, 
com hua reformação de pecados, & dos abusos Gentilicos, que ainda não 
estavão totalmente desterrados. E he muito de notar que na mesma hora, 
em que la se começou a batalha, estava cà ordenando a Cidade a sua 
reformação: sinal muito manifesto de que no conflicto da batalha os 
alentos da virtude cõfortavão as espadas.375 

  

                                                 
374 ESPERANÇA, Manoel da. Hist. Ser. I. p. 196.  
375 ESPERANÇA, Manoel da. Ibid. p. 414. 
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Vale lembrar que frei Pedro, o mesmo do sermão pela vitória de Aljubarrota, estava 

presente nesta ocasião.  Veja-se, pelas características das práticas a serem eliminadas pela 

sobredita “reformação”, que a noção alargada de heresia, conforme se explicou acima, 

incluía ações que não estavam apenas na mira da legislação régia.  Os franciscanos, em 

concordância com os monarcas, faziam sua parte no combate àquilo que não se incluía nos 

parâmetros católicos.  Eis algumas das práticas que preocupavam os franciscanos de 

Lisboa: “furtar agoas, usar de encantamentos, feitiços, & sortes a fim de advinhar: carpir os 

defuntos com excessos”376, entre outras. 

Os monarcas avisinos são considerados especiais, de suas ações emanam 

benevolência e espírito cristão incomparáveis.  A própria divindade os auxilia.  Há algo de 

providencial em tudo o que realizam os reis, rainhas e também os infantes.  É o caso de D. 

Henrique. A providência se fez presente até mesmo no local onde o infante nasceu.  Até 

mesmo fidalgos portugueses, cavaleiros que serviram ao rei de boa memória, são dignos de 

elogio: 

 

Pelo corpo da Igreja [do Real Mosteiro de S. Clara de Coimbra] 
aparecia hum arco, & dentro delle hum tumulo, que tinha este letreiro.  
Aqui jâz Dona Isabel Coutinho filha de Gonçalo Vâz Coutinho, o que venceo a 
batalha de Trancoso; molher de Gomes Freire, que morreo em Tangere. E 
merecedora he de q nòs celebremos o seu nome, pois chegou a ter tal pae, 
& tão honrado marido.  Aquelle, sendo Marichal do Reino, triunfou dos 
Castelhanos em tempo d’ElRei D. João I na sobredita vitória.  Este, se 
achou presente na tomada d’aquella tumba de Africa, sepultura gloriosa 
dos fidalgos portugueses, & pouco antes de se lhe dar o assalto vendo no 
ceo hum cometa, disse já pressagiando: noite triste, pera que te aparelhas?  
E foi morto no assalto pelos Mouros, mas como bom Cavaleiro.377  

 

O mais citado e elogiado, sem sombra de dúvida, é o mestre de Avis.  Como se viu 

em item anterior, D. João I protagoniza episódios na história franciscana.  Às vezes, parece 

que a evolução da ordem franciscana em Portugal está diretamente ligada às ações do 

monarca.  Ele não é apenas lembrado como um rei benfeitor, que funda conventos ou 

manda reformá-los (materialmente e espiritualmente) ou que beneficia os franciscanos com 

doações e isenções de algumas obrigações.  O mestre de Avis também é exaltado como um 

rei que gosta de estar na presença dos frades, de visitar os conventos.  Antes de seu 

casamento, narra o cronista que o monarca fez questão de estar em companhia dos frades 

                                                 
376 ESPERANÇA, Manoel da. Ibid. pp. 414-415. 
377 ESPERANÇA, Manoel da. Hist. Ser. II. pp. 51-52. 
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do convento de S. Francisco do Porto378.  Além disso, é exaltado por suas qualidades como 

rei, por suas ações empreendedoras, pela bravura com que conduz a guerra contra 

castelhanos e mouros.  Em Ceuta, esta bravura e coragem na batalha é realçada como algo 

de influência divina, como se D. João fosse protegido especialmente por Deus: “(...) por 

quanto ficando numa galé acompanhado de sacerdotes, & exposto no altar, das muitas 

pedras, & virotes, que atiravão os Mouros, nenhum delles lhe chegou: antes desta meza 

poderosa estava elle combatendo a cidade, & a sua Espada de Gedeão fazia em todos 

cruelissimo estrago”379. 

O que já foi dito acerca dos castelhanos, também representa um aspecto desta 

exaltação de Portugal. A cada trecho que se estigmatiza Castela como reino cismático, 

segue um elogio do reino português, seguidor do legítimo pontífice, cujos frades obedecem 

ao legítimo ministro geral.  Esta conotação sagrada que envolve os monarcas, muitas vezes 

associada à escolha da legalidade demonstrada na obediência a Roma, beneficia e santifica 

todo o reino.  Tudo em Portugal é glorioso, santo.  Os franciscanos estrangeiros, que 

trouxeram a observância, encontraram terreno propício à implantação dos rigores virtuosos 

que a reforma pretendia.  Fr. Diogo Árias, por exemplo, que era asturiano, veio a Portugal 

devido à obediência a Roma, por um lado, e pela oportunidade que encontrou em vivenciar 

sua religiosidade austera, por outro380.  Nota-se que o uso do cisma para exaltar a província 

e o reino português não é nada menosprezável.  Manuel da Esperança argumenta que não 

pode haver dúvida quanto à obediência ao pontífice romano:  

 

Achei em certas memorias, que estão muito validas, que d’aqui 
arvorárão as bandeiras do Pontifice de Roma, o qual em muitas terras dos 
Christãos não era obedecido.  E isto fora bem dito, se elles as 
despregassem nalgua parte de scismaticos: mas Portugal nesse tempo, & 
esta nossa Provincia estavão muito constantes na sua obediencia. (...) Se o 
dizem a respeito dos Castelhanos, & Galegos, lâ se avenhão com elles; 
que em rezão dos Portuguezes, nenhu fundamento tem na verdade da 
Historia.381 

 

Antes de constituírem província própria, os franciscanos portugueses, pertencentes 

a uma custódia ligada à província de Santiago, são caracterizados, pelos cronistas, como 

frades exemplares em obediência e virtude.  A custódia de Portugal foi beneficiada com os 

                                                 
378 ESPERANÇA, Manoel da. Ibid. pp. 408-409.  
379 ESPERANÇA, Manoel da. Ibid. p. 565. 
380 ESPERANÇA, Manoel da. Ibid. p. 549. 
381 ESPERANÇA, Manoel da. Ibid. p. 423. 
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favores divinos, “favorecida dos Papas, & estimada dos Príncipes”382.  A partir do 

momento da criação da província de Portugal, a exaltação torna-se mais explícita.  Trata-se 

de uma província diferenciada, santa: “e foi tal a santidade (Deus nos queira conservar), 

que esta nossa Provincia entre todas as Provincias da Ordem com grande veneração se 

chamava a Santa por excelencia”383.  Santidade que é atribuída, em grande parte, à ação 

dos observantes:  

 

Assi forão ordenando hua vida tão perfeita, q parecia ter tornado 
o mundo a nossa idade d’ouro, & que os tempos presentes cõpetião cos 
passados sobre a maior absteridade da nossa Religião. E porq. nas outras 
casas da primitiva Observãcia se fazia a mesma vida, foi tal a opinião, q. 
de nòs cõceberão geralmente os naturaes, & estranhos, & q por 
excellencia chamavão Província santa a esta de Portugal.384 

 

Sobre a província em questão, diz ainda frei Manoel da Esperança: “sendo 

abendiçoadas do Patriarca Serafico todas as suas Provincias, a esta de Portugal, sua filha 

Primogenita nos Estados deste Reino, deu por benção que fosse a mais antiga em tempo, a 

primeira nos favores, & a maior no imperio”385.  Cabe aqui questionarmo-nos sobre o 

termo imperio.  Não seria este trecho relevante na demonstração de como os franciscanos, 

ao contribuírem na construção da identidade portuguesa – juntamente com as fontes régias 

–, aludem às pretensões imperiais de Portugal? Seria se não estivéssemos folheando as 

páginas de um autor do século XVII.  É certo que os cronistas da ordem basearam-se em 

escritos anteriores, muitos da época que nos interessa – por isso suas obras integram o 

corpus desta pesquisa –, mas nos parece precipitado concluir que franciscanos dos séculos 

XIV e XV referiram-se a Portugal como império.  O trecho supracitado, nos parece, é de 

integral responsabilidade de Manoel da Esperança, o que faz mais sentido, já que este 

viveu no século XVII.     

Os frades portugueses, mesmo considerados individualmente, a todo o momento 

são lembrados em suas grandes virtudes, como pessoas que possuíam a vida plena de 

santidade.  Na narrativa acerca do martírio de alguns frades, que, ressalta-se, não eram 

portugueses, a participação de um frade português serve para enriquecer ainda mais o 

sacrifício dos mártires.  Mesmo não sofrendo o martírio, os auxílios que concede aos que o 

                                                 
382 ESPERANÇA, Manoel da. Ibid. p. 631. 
383 ESPERANÇA, Manoel da. Ibid. p. 405. 
384 ESPERANÇA, Manoel da. Hist. Ser. I. pp. 100-101. 
385 ESPERANÇA, Manoel da. Hist. Ser. II. p. 404. 
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sofreram diretamente e sua participação de uma maneira geral glorificam ainda mais a 

lembrança do episódio.  

 

Chegando o anno do Nacimento de Christo 1397 a 19 de Maio, 
morrérão por seu amor em glorioso martyrio os Padres Fr. Pedro de 
Dueñas, & Fr. João de Cetina: este, Castelhano: o outro, Aragonez; & 
ambos na profissão Franciscanos.  Forão buscar o martyrio da mão dos 
Mouros na cidade de Granada, & o Senhor, que lhes deu este espirito, 
lhes preparou tambem a maior consolação, que podião desejar.  Porque 
encontràrão lâ a o nosso Fr. Estacio de Portugal, que queredo 
acõpanhallos na morte, foi impedido dos mercadores Christãos, a quem 
elle acompanhava por Capelão, & Confessor, & pela mesma razão temião 
sua ruina.  Com tudo recolhèos na entrada da cidade, encaminhou os no q 
devião fazer, ensinou lhes os lugares, onde podião pregar, ouvia os de 
confissão, confortou os no martyrio, ajudou a recolher a suas santas 
reliquias, q são hoje veneradas em muitas Igrejas de Hespanha, & se nao 
foi seu companheiro na dita de padecer pela Fé, ficou em parte cõ a gloria 
de elles a alcançare.386 

 

Mesmo não havendo martírio de frades portugueses, o cronista preocupa-se em 

exaltá-los.  O que dizer então quando há efetivamente a morte de frades da província 

portuguesa?  Manuel da Esperança relata eventos nos quais padeceram franciscanos de 

Portugal sob a espada do mouro.  O relato que se segue é um exemplo de que o cronista 

queria a todo custo exaltar os sacrifícios da província portuguesa.  No evento narrado, entre 

vinte e cinco frades mortos havia apenas dois portugueses.  Estes dois são suficientes para 

justificar a lembrança do acontecimento. 

 

Nunqua eu me atrevèra a falar no calamitoso anno de 1426, se nesta 
nossa Provincia naõ tivera hua ditosa fortuna em suas calamidades.  
Decéo com atrevido furor o Soldão do Egipto, tomou a Ilha de Chypre, & 
fez nella o lamentavel estrago, que se podia temer de hum Barbaro 
obstinado contra Deos. Desterrou dahi a Religiaõ Catolica, & decepou a 
Franciscana cõ golpes tão penetrantes, que cortârão pelo convento, & 
frades Feita esta abominação sacrilega, achou no mar hua nao Venezeana 
carregada de Romeiros pera os santos lugares de Jerusalem. (...) a os 
homens deu cruelissima morte, em particular a vinte & sinquo frades da 
nossa sagrada Ordem, a os quaes poz a tormento pera que arrenegassem, 
sem com isso contrastar sua grande fortaleza. (...) Dous eraõ desta 
Provincia, que por sua devação navegavão pera a Terra Santa, onde 
Christo padecéo.387 

 

                                                 
386 ESPERANÇA, Manoel da. Ibid. p. 517. 
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Não se limitando ao elogio e exaltação de monarcas, família real, fidalgos e frades 

de Portugal, os cronistas também referenciam as qualidades da terra e da gente 

portuguesas.  Segundo eles, os frades estrangeiros que no reino chegavam, do pouco que 

conheciam, ficavam maravilhados pelo ambiente que encontravam, pela devoção das 

gentes388. 

 

4.4- Considerações Finais. 

 

O cristão, pelo menos segundo os franciscanos, ou melhor, segundo a representação 

social presente em seu discurso, é definido, sobretudo, a partir de dois eixos principais: a 

quem obedece e o que ele não é. 

Tanto nas crônicas quanto num tratado como o Horologium Fidei, constata-se que o 

discurso franciscano representa este objeto (o cristão) segundo elementos da realidade 

social – tanto a específica de Portugal como da cristandade de uma forma geral – ao 

mesmo tempo em que inclui aspectos de uma ideologia de um grupo comprometido com o 

poder régio.  Em outras palavras, os franciscanos uniram o que realmente se entendia como 

cristão com o cristão que queriam que existisse.  Sendo certo que ideologia e prática social 

se influenciam reciprocamente, pode-se afirmar que aspectos que efetivamente eram 

constatados na realidade – comportamentos baseados em crenças comuns, práticas 

consideradas heréticas, maior ação efetiva do poder régio – integraram a representação 

social deste grupo de frades.  Esta representação, concomitantemente um reflexo do vivido 

e um projeto de intervenção nele, inclui elementos que traduzem os interesses específicos 

de um grupo que auxiliava na propagação da ideologia monárquica vigente em Portugal, 

pois, ao equiparar-se poder espiritual (exaltando as instâncias sobrenaturais e mencionando 

pouco as autoridades pontifícias e eclesiásticas) e poder régio, criou-se uma espécie de 

cristão/súdito do reino português.  No capítulo seguinte, veremos como o discurso régio se 

aproxima desta visão franciscana, o que demonstra que, em conformidade com as estreitas 

relações entre monarcas e franciscanos, a representação social em tela dava respaldo 

ideológico à dinastia de Avis.  

A estruturação da representação social em questão faz-se através da idéia de poder 

espiritual (representado ora na ortodoxia, na Igreja romana, mas sobretudo na instância 
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divina) e da idéia de poder temporal (representado, de maneira enobrecedora389, na família 

real portuguesa).  Por outro lado, um elemento forte nesta estruturação é a definição do 

outro.  Essas idéias-chave, portanto, compõem o núcleo central da representação objeto de 

nossas atenções, se levarmos em conta a freqüência e a capacidade associativa, atributos 

constatados nestas três categorias.   

Na submissão às instâncias de poder, notamos que é a obediência que define a 

identidade.  Tal idéia é recorrente no cristianismo, independente mesmo do que aqui se 

expõe, mas o que interessa é a maneira como esta obediência é definida no discurso 

analisado.  Existe uma presença da hierarquia, da divisão de poder realizada por Deus, rei 

dos reis, somada a uma referência ao poder temporal exemplificado pelas autoridades 

portuguesas.  Deus no topo, poder supremo; em seguida os anjos e, na camada mais 

inferior, o poder humano.  Ao tornar este último patente, não generalizado, as fontes 

glorificam os sublimes interesses de monarcas portugueses, da geração de Avis para ser 

mais exato.  O cristão é, assim, súdito de Deus, entretanto, também o é dos monarcas 

portugueses.  Não há nada de estranho nesta dupla submissão considerando que o cristão, 

para os homens medievais, possui uma dupla cidadania, vive entre duas realidades, a da 

cidade de Deus e a da cidade dos homens.   

Com relação ao antimodelo do cristão, a preocupação primordial é com a unidade 

da fé.  Esta constatação coaduna-se com a necessidade de afirmação da Igreja num 

contexto de crise na Europa, da qual as heresias, as tentativas de reforma, as críticas de 

dentro e de fora do corpo eclesiástico, são alguns reflexos.  Um exemplo constatado na 

análise é a construção do outro com base no castelhano.  Também cristão, embora 

cismático, o castelhano é usado para afirmar a legalidade do papa romano diante do grave 

problema do cisma e enaltecer o reino português.  Por outro lado, tem-se o herege, definido 

com vistas à defesa da unidade desta Igreja que baseia sua autoridade em dogmas 

incontestáveis.  Preocupações inquisitoriais movem o discurso das fontes analisadas, 

sobretudo no Horologium Fidei.  Mesmo sem efetiva ação do Santo Ofício em Portugal, 

um autor como André do Prado é inspirado pelas cautelas e prioridades da Igreja como um 

todo (defesa da fé e ataque ao herege).  Vale ressaltar que franciscanos portugueses eram 

nomeados inquisidores gerais.  As crônicas afirmam que o primeiro inquisidor geral 

português foi um franciscano390.  Quando enaltece o convento de S. Francisco de Lisboa, 
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390 ESPERANÇA, Manoel da. Hist. Ser. II. p. 408. 
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Manuel da Esperança não deixa de referir-se aos inquisidores saídos desde convento: 

“finalmete deste conveto sairão pera defender a fè tres famosos Inquisidores geraes: frei 

Martim Vasques, leitor de Theologia: frei Rodrigo de Cintra: & frei Afonso d’Alprão, 

Ministro provincial”391.  

Para não ficarmos apenas em explicações sobre o núcleo central da representação, 

cabe tecer algumas considerações acerca de alguns elementos periféricos.  Para definir-se o 

cristão, é necessário falar da criatura humana, quem é ela, do que é constituída, quais são 

seus atributos.  O homem, nas fontes, surge como filho adotivo de Deus (filho real, só o 

Cristo o é), imagem e semelhança do Criador.  Por vezes, aparece como o motivo da 

Encarnação do Verbo e, em alguns trechos, como pecador.  Seu atributo mais citado é o 

livre-arbítrio, a vontade humana é livre392, daí o mal, o pecado.  Mas o que ressalta da 

análise são as explicações da natureza constituinte do homem.  Significativamente mais 

recorrente no Horologium Fidei do que nas crônicas franciscanas, o homem traduz-se pelo 

par alma/corpo.  As argumentações de André do Prado estão concordantes com a corrente 

franciscana, inspirada no aristotelismo de Santo Tomás de Aquino e que teve S. 

Boaventura como um dos principais precursores.  Apesar da dualidade existir, encara-se o 

homem como unidade, não como um amálgama de duas naturezas opostas.  No que pese a 

superioridade da natureza espiritual, esta visão reserva ao corpo uma certa valorização.  

Citando Agostinho, diz André do Prado: “não é pois má a carne por lhe sobrevir o mal, i. é, 

está viciado o homem, não por estar mal feito, mas por fazer o mal.  Na verdade, tanto por 

uma parte como pela outra, i. é, tanto pela alma como pelo corpo, foi feito bom por um 

único Deus”393.  A concepção aristotélica – mais dinâmica e igualitária do corpo e da alma 

– que se pode detectar nos pensadores franciscanos não exclui o pensamento agostiniano, 

muito citado por André do Prado.  Jean-Claude Schmitt afirma: “para Aristóteles, ‘a alma é 

a forma do corpo’, fórmula freqüentemente comentada e da qual é verossímil que se possa 

encontrar eco em Santo Agostinho quando ele afirma que ‘a alma é uma substância 

racional criada para reger um corpo’ (De quantitate anime, XIII, 22)” 394.  

Embora seja tributada a Tomás de Aquino esta concepção dinâmica, o dualismo 

radical entre alma e corpo sempre foi de certa maneira evitado pelo cristianismo.  Quando 
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vinham à tona as concepções de corpo e alma como opostos e excludentes – em correntes 

neoplatônicas ou em heresias como o maniqueísmo e catarismo – a ortodoxia rapidamente 

as corrigia.  O homem como ser único está no texto bíblico: 

 

Adotando uma perspectiva mais descritiva e empírica que metafísica, a 
Bíblia desconhece uma divisão corpo-alma do homem: as duas 
dimensões, espiritual e corpórea, estão em total simbiose.  A distinção 
entre alma, espírito e carne destina-se a acentuar esse ou aquele aspecto 
do único ser que é o homem.395 

 

Ademais, como Jean-Claude Schmitt afirma, na perspectiva cristã era necessário 

não desvalorizar por completo o corpo.  As relações mais dinâmicas e flexíveis entre este e 

a alma garantiram “sucesso histórico” à visão cristã.  “Toda proposição visando 

desvalorizar o corpo ao ponto de querer aniquilá-lo contradiz o papel dinâmico que lhe é 

atribuído no mito central da Encarnação e na economia da salvação individual”396.  

Ainda seguindo as explicações de Schmitt, notamos a importância da concepção em 

questão no funcionamento da representação social aqui delineada.  Esta possui como base 

as relações entre os poderes.  Ora, as relações alma/corpo refletem, num âmbito diferente, 

as relações entre os poderes espiritual e temporal.  Diz-nos Schmitt: 

 

Tão flexível quanto a relação primária entre a alma e o corpo, a dos 
poderes temporais e espirituais autorizava todo um jogo de rivalidades e 
de usurpações. Mas ela também estava submetida ao mesmo limite: não 
era possível que um dos dois termos da relação excluísse completamente 
o outro, sob o risco de arruinar todo o edifício do corpo social.397 

   

Apesar de constar na análise como elemento periférico, o par alma/corpo – tal como 

as fontes o entendem – está em conformidade com o equilíbrio pretendido entre os 

poderes.  Ao construir dois parâmetros coexistentes, duas instâncias de poder que não 

rivalizam, as fontes dão centralidade a elas na estrutura da representação social cristão, ao 

passo que, entre os elementos periféricos, a concepção de homem promove o mesmo 

equilíbrio entre a natureza espiritual e a material. 

Também se constata uma certa presença – sem, entretanto, possuir freqüência e 

conexidade altas – de temas relacionados às idéias de comunidade e Igreja.  Em alguns 
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casos, a Igreja é referida não como instância de poder, mas como comunidade dos fiéis, 

onde se goza da “comunhão dos santos”.  Mas não somente a Igreja é entendida como 

comunidade.  Faz-se referência, nas crônicas, à gente local.  Ligada à tradição franciscana, 

a comunidade local – ao redor do convento, o povo citadino, das vilas que acorrem aos 

frades e mantêm com eles uma relação de pertencimento (é relatado que os habitantes 

vêem os conventos como seus, uma espécie de clientela exclusiva) – é lembrada 

regularmente pelos cronistas e, ao lado da Igreja, constitui a mais forte noção de coletivo.  

Quando trata do convento de Guimarães, por exemplo, o cronista menciona o “povo de 

Guimarães”, referindo-se à gente citadina, e também a “nossa comunidade”, quando trata 

dos frades do convento398.  Em alguns casos, a própria cidade é uma personagem.  Lisboa, 

por exemplo, ganha vida, age, possui coração.  Provavelmente, quanto a isso, trata-se mais 

de uma influência exercida pelos escritos de Fernão Lopes sobre o cronista do século XVII 

do que de alguma informação de fontes franciscanas oriunda da época aqui delimitada que, 

porventura, tenha sido recolhida por Manuel da Esperança.  Todavia, este aspecto é útil por 

denotar uma forma de vislumbrar o coletivo – de longa tradição – que se inspira tanto no 

cronista-mor da dinastia de Avis quanto na espiritualidade de cariz urbano dos 

franciscanos399.  Vejamos como o cronista da ordem se refere a Lisboa:  

 

Na cidade achamos outros indicios de grande benevolencia, entre 
os quaes se pòde mui bem contar o solicito cuidado, com que sempre 
assistio à sua quietação, nos perigos com cautela, nos trabalhos com boas 
comodidades.  Pelo que decendo os Castelhanos pera a porem de cerco no 
tempo, que governava o Mestre d’Aviz o Reino, ella, que trazia em as 
mininas dos olhos estas esposas de Christo [monjas de S. Clara de 
Lisboa], no coração as metêo, & dos seus muros a dentro, onde ficassem 
seguras.400 

 

Lembremos que estes elementos não constituem o núcleo central, são os chamados 

elementos periféricos.  Lembremos ainda que tais elementos estão submetidos ao núcleo 

central, que organiza os elementos da representação social.  Ora, a comunidade em si – 

tanto a Igreja como um todo quanto a comunidade local – não define o essencial do ser 

cristão. A noção de Igreja é construída a partir da autoridade, da idéia de poder.  A 

obediência a este poder define a comunidade.  Os elementos do núcleo central organizam 
                                                 
398 ESPERANÇA, Frei Manuel da. Hist. Ser. I. p. 178. 
399 Afinal, mesmo que Fernão Lopes tenha inaugurado esta maneira de representar Lisboa, a religiosidade 
urbana dos franciscanos pode ter influenciado o cronista.  As considerações sobre Fernão Lopes serão 
detalhadas no capítulo seguinte. 
400 ESPERANÇA, Frei Manuel da. Hist. Ser. II. p. 102. 
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toda a representação do cristão.  O homem com seus atributos, para citar outro exemplo, 

não passa de um elemento submetido ao poder.  Mesmo ao se considerar sua singularidade, 

a liberdade de sua vontade, etc., o discurso analisado o limita, submete-o aos parâmetros 

do poder, define o caminho que não deve seguir, imputa modelos que, uma vez não 

imitados, o condenam. 

Estes temas podem modificar-se, ou seja, a prática social pode afetá-los sem que a 

representação social se descaracterize.  Esta é uma das funções dos elementos periféricos: 

modificam-se sem que o núcleo central seja alterado.  Portanto, concepções de comunidade 

podem até mesmo mudar num curto espaço de tempo, mas a idéia de submissão ao poder 

aqui identificada não se alterará tão facilmente.  A concepção cristã acerca do homem não 

se modifica com facilidade, mas, segundo a análise, mesmo que se modificasse não haveria 

interferência na representação social desde que, para se entender o homem, a noção de 

obediência estivesse presente.  Em resumo, a representação social cristão, que aqui se 

delineou, persistirá enquanto tiver como base a obediência ao dogma, ao papa romano, a 

Deus e aos monarcas portugueses por Ele inspirados.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 5 – O Cristão/Súdito das Fontes Régias. 
 
 

Resta-nos averiguar como a representação social objeto de nossas atenções se 

apresenta no discurso régio.  A maneira de se representar o cristão, que se delineou no 

capítulo anterior, possui correspondência com o conteúdo das crônicas oficiais avisinas? E 

com os tratados moralizantes da lavra dos membros da dinastia de Avis? O objetivo que 

move as análises que se seguem consiste em identificar as homologias entre o cristão das 

fontes franciscanas e o das fontes régias, demonstrando como esta representação de cristão 

associa-se à idéia de súdito.   

Para melhor clarificar os aspectos que aproximam o discurso da dinastia de Avis 

com o dos frades menores, optamos em separar as análises segundo o gênero das fontes.  

Considerar-se-á, inicialmente, as crônicas, uma de Fernão Lopes e outra de Zurara.  A 

questão fundamental que nos guia: quais elementos as aproximam das crônicas 

franciscanas?  Em seguida, ver-se-á as homologias do famoso tratado do infante D. Pedro, 

o Livro da Vertuosa Benfeytoria, com as teorias franciscanas.  Isto não exclui, entretanto, a 

possibilidade de se intercalar diferentes gêneros ou mesmo de identificar influências de 

pensadores franciscanos de outros reinos e outras épocas. 

 

5.1- A memória da dinastia de Avis: as homologias entre seu discurso cronístico e o da ordem 

franciscana. 

 

Crônicas constroem versões da história.  São escritas para assegurar um tipo de 

memória, têm, portanto, funções legitimadoras.  Franciscanos e monarcas construíram suas 

memórias e, implícita nelas, havia uma idéia do que era ser cristão, uma representação na 

qual acreditavam e queriam fazer acreditar, por isso o registro para as gerações vindouras.  

Contudo, antes de analisarmos como se dão as homologias entre as representações 



de cristão dos dois discursos cronísticos, cabe aqui expor um aspecto importante para os 

nossos objetivos: a presença do franciscanismo nas páginas das crônicas régias. 

Comecemos por Fernão Lopes.  Nota-se na Crônica de D. João I uma extrema 

valorização dos frades franciscanos.  Seja participando ativamente em algum episódio da 

revolução, seja mediando negociações, ou simplesmente mencionados rapidamente, os 

frades menores figuram no texto de Fernão Lopes sempre como partidários do mestre de 

Avis, implícita ou explicitamente.   

Os principais vetores de sacralização da figura de D. João possuem ligações com os 

franciscanos.  A maneira como o cronista vincula as ações do mestre de Avis com as 

profecias do religioso frei João da Barroca tem lugar de destaque na construção 

argumentativa da crônica.  Este frade castelhano vivia emparedado em Jerusalém e, devido 

a uma espécie de revelação, é levado a embarcar para Portugal.  São as palavras do 

religioso que ajudam na decisão do mestre de Avis de permanecer no reino, desistindo de 

sua ida à Inglaterra.  Mas o religioso não apenas convence D. João com santas razões, ele 

profetiza que o mestre seria rei, “ca a Deos prazia de ell seer rei e senhor delle [do 

reino]”401. 

Mesmo não se tratando de um franciscano402, o referido religioso é caracterizado de 

uma forma que lembra bastante o ideal dos frades menores, principalmente daqueles 

ligados à observância403; além disso, ao chegar em Portugal, frei João da Barroca decide 

isolar-se do mundo, mantendo vida ascética, e o local escolhido é justamente nas 

proximidades de um convento franciscano: “... e emcaminhou Deos sua viagem de guisa 

que chegarom aaquella çidade homde ell numca fora; e como foi noite, disse que o 

levassem a huua alta barroca açerca do moesteiro de sam Françisco desse lugar.”404  Se 

ampliarmos os horizontes para além do texto de Fernão Lopes, constataremos que Manuel 

da Esperança, cronista franciscano, argumenta detalhadamente para defender a tese de que 

frei João da Barroca era um franciscano, da ordem terceira405.  Se o cronista tem razão, não 

o sabemos.  A informação, todavia, é relevante na comprovação da associação entre 

franciscanismo e revolução de Avis, neste caso feita por um frade que, mesmo tendo 

                                                 
401 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte I.  p. 49. 
402 Pelo menos Fernão Lopes não nos dá tal informação.  Além disso, não há indícios confiáveis que atestem 
que o religioso em questão pertencia à ordem. 
403 A presença marcante do ermitão coaduna-se com o protagonismo franciscano nos acontecimentos 
narrados por Fernão Lopes. Cf. REBELO, Luís de Sousa. Op. cit. p. 71. 
404 LOPES, Fernão. Op. cit. pp. 47-48. 
405 Cf. ESPERANÇA, Frei Manuel da. Hist. Ser. I. p. 238. 
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escrito em período posterior ao que viveu Fernão Lopes, quer ultrapassar este autor na 

exaltação dos franciscanos como auxiliares da dinastia avisina. 

Não só deste tipo de argumentação pode-se inferir a relação frades menores/dinastia 

de Avis.  O cronista-mor da nova dinastia relata a participação efetiva de frades menores 

durante a revolução.  Ao enfatizar a mobilização da “arraia-miúda” em prol do mestre de 

Avis, lutando mal armados e com os “ventres ao sol”, tomando castelos e derrotando 

grandes fidalgos, Fernão Lopes lembra dos frades que se misturavam à turba, incitando-a 

com sermões ou mediando negociações.  Em Estremoz, por exemplo, quando o alcaide 

recusou-se a entregar o castelo, a população revoltada ameaçou queimar as mulheres e os 

filhos daqueles que estavam no interior do castelo.  Quis o alcaide um mediador, “pessoa 

segura, com que fallasse, e acordasse hia com elles”406.  O enviado foi frei Lourenço, frade 

franciscano.  Após as conversações, a multidão tirou o alcaide do castelo, sem lhe fazer 

dano, e o enviou para Moura407. 

Frades franciscanos integram as tropas do mestre de Avis.  É o que se constata no 

episódio que se passou na cidade do Porto.  Os “gallegos”, liderados pelo arcebispo de 

Santiago, vêem-se diante de uma tropa de partidários do mestre.  Em vários relatos de 

confronto há, antes da peleja, uma tentativa de acordo ou a definição das condições da 

batalha.  Neste caso, quem vai até o arcebispo levar o recado dos portugueses é o 

franciscano frei Vasco Patinho.  Segundo o cronista, assim se expressa o frade:  

 

Senhor, aquelles capitaães que alli estam cõ aquellas gemtes, vos 
emviam dizer e rrogar, que vos praza de vos arredardes daqui, de guisa 
que elles possam passar pella pomte desembargadamente, e vos ponhaaes 
em logar hu vos elles possam poer a batalha e pellejar com vosco408.    

 

Sem obter resposta satisfatória do arcebispo, volta frei Vasco Patinho para junto 

dos seus.  No dia seguinte trava-se a batalha e os inimigos são desbaratados pelos 

portugueses.   Com palavras de admiração, dirige-se o arcebispo aos seus combatentes: 

“Amigos, nom paraaes memtes como estas gemtes veem a nos, assi como homees que nom 

temem morte?”409.  Para Fernão Lopes, importava registrar a admiração do inimigo com a 

bravura dos portugueses que lutam pela causa do mestre.  Interessante também é o 

encontro entre os dois religiosos antes da batalha.  Falando do confronto que se seguiria, 

                                                 
406 LOPES, Fernão. Op. cit. p. 87. 
407 Episódio também relatado por frei Manuel da Esperança. Cf. cap. 3, p. 95. 
408 LOPES, Fernão. Op. cit. p. 235. 
409 LOPES, Fernão. Ibid. p. 236. 
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dois servidores da Igreja, mas em lados opostos, defendendo causas distintas.  De um lado, 

o arcebispo, autoridade do clero secular, liderando os castelhanos.  De outro, um simples 

frade, que naquela ocasião foi apenas um mensageiro, um filho da ordem de S. Francisco 

que luta pelo mestre de Avis.  É como se através dele estivessem representados os pobres 

que adoram e querem D. João, o “poboo meudo” das cidades.  Uma figura bem diferente 

dos poderosos prelados410.  Aliás, muito negativamente é retratado o clero secular411.    

Nas linhas de Fernão Lopes, vê-se também a preferência de D. João pelos 

franciscanos.  Como os cronistas da ordem também afirmam, o mestre costumava gozar da 

presença dos frades, mesmo durante a conturbação dos acontecimentos: “o Meestre jumtou 

ataa duzemtas lamças, e beesteiros e homees de pee nom muitos; e ffoi esse dia dormir aa 

Castanheira hua legoa do logar, e no outro bem çedo de madurgada, amanheçeo sobrelle; e 

pousou no moesteiro de Sam Framcisco”412.  Ou então, quando viajava para Alenquer: “o 

Meestre como chegou a hua egreja que chamom Samto Spiritu, que he em huu chaão, 

açerca do rrio que corre a rredor da villa, rrecolheo a ssi sua gemte; desi foi per hua 

comprida calçada açima, e pousou em huu moesteiro de Sam Framçisco que hi ha”413.  Não 

há nas palavras de Fernão Lopes a ênfase que os cronistas franciscanos dão ao gosto que o 

mestre tinha em estar entre os frades.  Aspecto compreensível nas crônicas da ordem.  

Entretanto, a semelhança entre os dois discursos é clara, pois no texto de Fernão Lopes, 

quando D. João “pousa” em um convento, este é franciscano414. 

Nuno Alvarez também prioriza um convento franciscano na decisão de enterrar o 

corpo de seu irmão:  

 

no seguimte dia, seemdo NunAllvarez mui anojado por tall perda como 
avia rreçebida, emviou dizer a Vaasco Porcalho, que lhe emviasse o 
corpo de seu irmãao e foilhe logo tragido; e hordenou de o hir soterrar ao 
moesteiro de Sam Framçisco dEstremoz415.   
 

Um dos maiores destaques dados pelo cronista aos franciscanos é a reprodução dos 

sermões de dois frades menores.  Na primeira parte da crônica da qual nos ocupamos, há o 
                                                 
410 Quando comparamos o texto de Fernão Lopes com o relato da História Seráfica a respeito do mesmo 
episódio, constatamos que Manuel da Esperança atribui a frei Vasco Patinho um papel exagerado, algo que, a 
dar crédito em Fernão Lopes, ele não fez. Cf. Cap. 3, p. 95. 
411 Assunto que será tratado mais adiante. 
412 LOPES, Fernão. Crônica de D. João I, parte I. p. 104. 
413 LOPES, Fernão. Ibid. p. 356. 
414 Não queremos aqui esgotar todos os exemplos a este respeito, mas vale mencionar ainda a estadia em S. 
Francisco do Porto por ocasião do casamento de D. João I. LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte II. p. 
130.  Fato também ressaltado por Manuel da Esperança. Cf. cap. 4, pp. 137-138. 
415 LOPES, Fernão. Crônica de D. João I, parte I. p. 368. 
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sermão em ação de graças pelo levantamento do cerco de Lisboa, proferido por frei 

Rodrigo de Sintra416.  Já na segunda parte, tem-se o sermão de frei Pedro pela vitória em 

Aljubarrota417, além de uma menção – sem reprodução – a outro de frei Rodrigo, quando 

D. João I expõe publicamente as letras apostólicas que o autorizam a contrair 

matrimônio418.  Somente o fato de Fernão Lopes achar conveniente transcrever as palavras 

dos franciscanos já é digno de nota419.  Mas as páginas dedicadas a reproduzir os sermões 

dos frades dizem muito mais.  Elas podem não ser a reprodução exata do que eles disseram 

naquelas ocasiões420.  O fato é que os sermões sintetizam os argumentos usados pelo 

cronista ao longo de toda a crônica.  Fernão Lopes utiliza-se da autoridade espiritual dos 

franciscanos para dizer, com base nas Escrituras, o que ele tenta imputar em sua narrativa: 

a idéia de que D. João é escolhido por Deus e deve reger Portugal, o novo “povo eleito” a 

serviço do Criador.  Sobre os argumentos de Fernão Lopes que sacralizam D. João e sua 

relação com o conteúdo dos sermões, afirma Luís de Sousa Rebelo:  “estes aspectos [sobre 

mitificação do mestre de Avis], que já têm sido apontados, inscrevem-se numa perspectiva 

dos acontecimentos, que é idêntica à que se nos depara nos sermões dos pregadores 

franciscanos extensamente reproduzidos na crónica”421. 

Vê-se também, nas linhas de Fernão Lopes, informações sobre uma figura de 

extrema importância para a história da observância no reino português.  Trata-se de 

Gonçalo Marinho, nos tempos que era fidalgo, antes de tomar o hábito franciscano.  

Castelhano, cunhado de Aires Gomes – o alcaide do episódio em Guimarães –, Gonçalo 

Marinho surge como o mensageiro do cunhado nas comunicações com o rei castelhano.  

Aires Gomes pedia auxílio ao rei que tinha sua obediência, pois as tropas de D. João I 

haviam cercado o castelo.  Após narrar o acontecimento, Fernão Lopes dá conta de 

informar o destino de Gonçalo Marinho: devido a uma decepção com relação a seu 

possível casamento, torna-se franciscano422.  É possível que esta referência seja como 

tantas outras feitas pelo cronista que detalha parentescos, linhagens e destinos dos 

inúmeros fidalgos que aparecem na crônica, o que não constituiria valorização da imagem 

do frade observante.  Entretanto, não podemos deixar de interrogar: se Gonçalo Marinho 

                                                 
416 LOPES, Fernão. Ibid. pp. 315-320. Cf. apêndice. 
417 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte II. pp. 123-129. 
418 LOPES, Fernão. Ibid. p. 274. 
419 Além das reproduções citadas, refere-se outras vezes a sermões de frades.  Cf. por exemplo LOPES, 
Fernão. Ibid. p. 101.  
420 Não é nosso objetivo investigar, para este aspecto, o grau de fidelidade dos cronistas.  
421 REBELO, Luís de Sousa. Op. cit. p. 58. 
422 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte II. pp. 29-30. 
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não tivesse se tornado frade influente, o cronista explicitaria seu destino após os eventos 

narrados?  Fica-nos a dúvida. 

Mais certa é a presença franciscana na tomada de Ponte de Lima.  Novamente um 

frade desponta como mensageiro durante os confrontos.  Os portugueses, após decidirem 

tomar o lugar, 

 

(...) mamdarão chamar a Guimarães, que saõ daly oyto leguoas, huu frade 
de Saõ Francisco natural daquel logar, que chamavaõ frey Guomçalo da 
Pomte, e por ele mandaraõ dizer a el Rey ao Porto, omde aimda estava, 
que eles tinhaõ ordenado de lhe dar o loguar, e que como eles vise tempo 
azado pera se poer em obra, que loguo lho fariaõ saber.423   

 

Os religiosos da ordem de S. Francisco inspiram confiança nas tropas, possuem 

qualidades para exercerem a função de embaixadores ou mensageiros.  Estão sempre 

dispostos a lutar pela causa portuguesa.  Nunca surgem, nem implicitamente, como 

traidores de D. João I, como ocorre com outros clérigos424.   

Os franciscanos também se associam com a construção da memória dos feitos da 

dinastia que estava se implantando.  Frei Pedro, o mesmo do sermão, propõe que se 

perpetue a memória pela vitória em Aljubarrota.  Tal como os antigos judeus e gentios 

faziam, era necessário que as gerações vindouras conhecessem a magnitude desta vitória 

numa celebração a Deus. Complementa o cronista: “que nunca esquecimento guastar de 

todo podese , mormente pois hera tributo devido a Deus per necessidade”425.  Fazendo 

como aconselha o salmista, decide-se “cantar ao Senhor Deus” um “cantar novo” para 

agradecer a “maravilha” recebida.  Daí se originam as três procissões que em Lisboa são 

feitas em comemoração por Aljubarrota.  Procissões que têm a presença franciscana em 

sua origem, bem como em seu modus operandi, pois na segunda delas foi-se “ao altar do 

Salvador do mosteiro de São Francisco”426.   

Bondosos e justos, como faz crer o cronista, os franciscanos estão em perfeita 

harmonia com as intenções de D. João I, também bondosas e justas.  Por isso são os 

escolhidos para soltar os prisioneiros castelhanos em território português.  São investidos 

de amplo poder para este encargo.  Em Castela, os encarregados foram os dominicanos – 

                                                 
423 LOPES, Fernão. Ibid. p. 33. 
424 Por exemplo, existem referências a bispos considerados traidores – não pelo cronista, mas pela população 
revoltada.  Sobre isto, trataremos adiante. 
425 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte II. p. 130. 
426 LOPES, Fernão. Ibid. p. 130. 
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que, aliás, encontraram dificuldades na missão, posto que os castelhanos não queriam 

libertar os portugueses, mesmo após a trégua427.  Com relação a esta escolha, nestes termos 

se exprime o cronista: 

 

E para se esto milhor fazer, fosem escolheitos dezaseis frades da Ordem 
de Sam Domimguos, oito castellãos, e oito purtugueses, que amdasem per 
Castella buscamdo hos ditos prisioneiros pera os fazer solltar; e em 
Purtuguall oito de Sam Framcisquo, quoatro castellãos e quatro 
purtugueses.428 

    

Este fato também é mencionado por frei Manuel da Esperança429, mas com a 

seguinte diferença: o cronista da ordem valoriza demasiadamente os franciscanos, 

relegando papel secundário aos religiosos que desempenharam a mesma função no 

território castelhano.  

Na Crônica da Tomada de Ceuta, nota-se que Zurara deu prosseguimento à 

valorização dos frades menores identificável no primeiro cronista de Avis.  O sucessor de 

Fernão Lopes, entretanto, não cita abundantemente os franciscanos.  A valorização destes 

frades e sua ligação com o poder régio são exemplificadas basicamente por uma figura: frei 

João Xira.  Embora não existam diferentes personagens da ordem franciscana como em 

Fernão Lopes, o confessor do rei aparece freqüentemente em ocasiões importantes, 

inclusive na tomada de decisões.  Quanto a este último aspecto não há dúvidas.  Frei João 

Xira exerce papel fundamental na mais importante decisão da obra: tomar ou não a cidade 

de Ceuta.  Preocupado com a proposta que os filhos lhe fizeram, D. João precisava saber se 

a invasão àquela cidade era “serviço de Deus”, afinal, “... soomente aquella cousa he boõa 

e onesta na qual Deos jnteiramente he servido”430.  Para auxiliá-lo na resolução, manda 

chamar, entre outros, seu confessor, que sempre o acompanha e o aconselha: “E elRey 

mandou logo chamar o mestre frey Joham Xira e o doutor frey Vasco Pereira que eram os 

seus confessores e o Iffante Duarte e assi outros alguus prinçipaaes letrados que se 

naquella çidade poderam achar”431.  Enfim, consultou “toda a força” do seu conselho.  

Partindo do princípio que guerrear contra os infiéis era um dos maiores serviços que se 

                                                 
427 LOPES, Fernão. Ibid. p. 328. 
428 LOPES, Fernão. Ibid. p. 326. 
429 Cf. ESPERANÇA, Manuel da. Hist. Ser. II, p. 515.  
430 ZURARA, Gomes Eanes de. Crônica da Tomada de Ceuta. p. 30. 
431 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 31. 
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podiam prestar ao Criador, a decisão é tomar Ceuta, transformando a batalha na ocasião 

para festejar a cavalaria dos filhos do rei. 

Encontramos frei João Xira presente na empreitada. É ele quem discursa, por ordem 

do rei, a respeito do grande feito que os portugueses intentavam realizar432.  Como os 

planos do rei foram mantidos em sigilo até o último momento, cabe ao frade, em seu 

sermão, revelá-los. 

 

E ao domingo seguimte sahio elRey em terra, e teve loguo alli seu 
comsselho, no quall foy determinado que sse deuulgasse claramente toda 
a verdadeira emtemçom daquelle movimento. porem foy mandado ao 
mestre frey Joham Xira que preegasse, porque todo o pouoo podesse 
verdadeiramente saber quall era a emtemçom, por que sse elRey mouera 
a fazer aquelle ajumtamento.433    

 

O sermão em si é a própria prova da confluência entre o poder régio e a ordem 

franciscana.  Seu conteúdo é dividido em duas partes.  A primeira constitui-se naquilo que 

o rei mandou que o frade dissesse.  Já a segunda é inteiramente do franciscano, fruto de seu 

ofício, como explica Zurara434.  Mesmo com esta divisão, é extremamente difícil distinguir 

o discurso propriamente régio daquele propriamente religioso.  Os dois confundem-se.  A 

sacralidade legitima os feitos do rei.  Como negar que o conteúdo da segunda parte do 

sermão também era ordem do rei?  Como saber até que ponto o rei influencia o sermão por 

inteiro?  Esta questão extremamente movediça complica-se com o fato de que se tem 

acesso ao sermão por intermédio do cronista, que, por sua vez, deixa claro não poder 

reproduzi-lo na íntegra.  Devemos deixar de lado a tentativa de identificar os conteúdos 

próprios do franciscano.  Só conseguimos resolver o problema admitindo a explicação 

utilizada em Fernão Lopes.  O sermão franciscano integra o discurso do cronista.  Não são 

palavras de um frade, mas do cronista atribuídas ao frade (por isso estão sendo analisados 

no presente capítulo). Tal como Luís de Sousa Rebelo constatou no caso de Fernão Lopes, 

o sermão atribuído a frei João Xira reflete o que Zurara expõe ao longo de sua obra.   

Colocar palavras na boca de um franciscano era angariar mais uma autoridade na 

legitimação do discurso.  Ademais, se o discurso régio possui homologias com o discurso 

franciscano, talvez o sermão do confessor não fosse muito diferente se Zurara tivesse a 

                                                 
432 Já aludimos a isto no capítulo 3. Também já informamos que o mesmo frade profere o sermão em ação de 
graças pelo sucesso da tomada da cidade (transcrito no apêndice desta tese).  A repetição se justifica pelo fato 
de estarmos, agora, identificando as menções aos franciscanos nas crônicas régias. 
433 ZURARA, Gomes Eanes de. Op. cit.. p. 156. 
434 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 160. 
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possibilidade de reproduzi-lo fielmente.  Afinal, não se pode perder um dos principais 

focos de nossa análise: identificar como a estreita relação que os frades mantiveram com os 

membros da dinastia de Avis está refletida na semelhança dos discursos. 

Os franciscanos estão presentes durante a narrativa dos cronistas, são valorizados e 

diferenciam-se dos demais religiosos. Frei Manuel da Esperança e frei Marcos de Lisboa, 

ao associarem os membros da ordem cuja história escrevem com os reis avisinos de uma 

maneira geral e com os eventos que levaram a dinastia ao trono, reproduzem uma tradição 

que não é exclusividade de escritores franciscanos.  Ao que parece, esta efetiva ligação 

entre poder régio e ordem franciscana foi tema que mereceu destacar-se tanto na memória 

da ordem como naquela que a dinastia avisina construiu.  

Vejamos mais especificamente o que nos interessa traçar: a estrutura da 

representação social cristão e suas homologias com aquela do capítulo anterior. 

Na Crónica de D. João I, a submissão aos poderes apresenta-se de forma muito 

semelhante a que se constata nas crônicas franciscanas.  As maiores referências ao poder 

espiritual dizem respeito às instâncias sobrenaturais, embora também se mencione – com 

menos freqüência – o papa e a hierarquia eclesiástica.  Em primeiro lugar: Deus.  A 

providência divina encarrega-se de guiar os acontecimentos.  Logo no primeiro capítulo da 

crônica, Fernão Lopes atribui a Deus o estopim dos acontecimentos que iriam desembocar 

na revolução: a morte do conde de Andeiro.  Este só não morreu antes, pois era da vontade 

divina que ele perecesse nas mãos do mestre de Avis: “mas teemos que o muito alto 

Senhor Deos, que em sua providemcia nehuuua cousa falleçe, que tiinha desposto de o 

Meestre seer Rei, hordenou que o nom matasse outro senom elle”435.  A responsabilidade 

pelo levantamento do cerco de Lisboa também é atribuída a Deus.  Foi uma vitória 

portuguesa, certamente; no entanto, quem promove o levantamento do cerco foi o Criador: 

“porque Deus quis matar cõ seu poder quoantos morreraõ no çerquo de Lixboa”436.Os 

castelhanos abandonaram os arredores da cidade devido à Peste que se abateu sobre eles, 

um dissabor que os portugueses cercados, apesar da proximidade, não sentiram.  O exército 

português conquista suas vitórias não exatamente por suas qualidades bélicas, mas pela 

ajuda divina.  A vontade divina também está presente nos relatos de profecias como a de 

frei João da Barroca437.  A revolta da cidade de Lisboa em prol do mestre é considerada por 

                                                 
435 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte I. p. 4. 
436 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte II. p.99. 
437 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte I. p. 49. 
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Nuno Álvares como “obra de Deos”438.  Resumindo: Deus quer que o mestre de Avis seja 

rei.  Ele auxilia o mestre e, conseqüentemente, o reino, pois as vitórias de D. João são em 

prol da “defesa e honra do reino”.  Defender o reino e tornar-se rei é missão de D. João, 

pois para isto Deus “o chamara e escolhera”439.   

Este Deus que é o grande benfeitor dos portugueses também é visto como a 

autoridade suprema, o senhor de todos os senhores.  A concepção monárquica – com 

roupagem guerreira – presente em fontes franciscanas surge também no texto de Fernão 

Lopes.  Neste, o Criador é “Primçipe das hostes, e Vemçedor das batalhas”440.  É Ele quem 

guia os confrontos, o rei D. João I, como quer o cronista, acredita nisso, afirma que, contra 

os castelhanos, Deus será “capitão” das hostes portuguesas e trará a vitória441.  O “Rei dos 

Reis” há de amparar o mestre de Avis.  Nota-se isto na carta que este recebe do rei da 

Inglaterra.  “Vos emtanto seede forte, teemdo booa esperamça em Deos, creemdo firme 

que o Rei dos Reis, que he justo, e nom desempara os que por justiça pellejam, nom 

desemparara vossos feitos, mas fazervos ha glorioso veemçedor com gramde e homrrada 

vitória”442.  Tem-se aqui, além da concepção monárquica, o qualificativo de justo.  Isto 

porque Deus não é apenas rei, é também juiz. Fernão Lopes resume isto nas palavras 

atribuídas a Nuno Álvares: “outrossi porque nos teemos justa querella e rrazõ dereita pera 

deffemder nossa terra, creedo que Deos he justo juiz, cheguemonos a elle que nos 

ajude”443.  No sermão de frei Rodrigo, além de Rei, Deus é Pai: “o mui alto Rei çellestrial, 

Padre de gramdes misericordias”444. 

O “serviço de Deus” é a justificativa para o rumo dos acontecimentos.  Este termo 

surge com incrível recorrência no texto de Fernão Lopes e geralmente está associado à 

“honra e defesa do reino”. Ou seja, o cronista faz uma clara associação entre as duas 

instâncias, a espiritual e a temporal.  Por vezes, o “serviço de Deus” é também associado 

ao povo, no sentido de que o melhor para este é também agradável a Deus445.    

A categoria poder espiritual possui, nas linhas traçadas por Fernão Lopes, 

importância bem semelhante àquela que vimos nas crônicas franciscanas.  O que se 

                                                 
438 LOPES, Fernão. Ibid. p. 73. 
439 LOPES, Fernão. Ibid. p. 78. 
440 LOPES, Fernão. Ibid. p. 310. 
441 LOPES, Fernão. Crônica de D. João I, parte II. p. 70. 
442 LOPES, Fernão. Crônica de D. João I, parte I. p. 98.  Cristo também é tratado como “Majestade”. Cf. 
LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte II. p. 128.  
443 LOPES, Fernão. Ibid. p. 172. 
444 LOPES, Fernão. Ibid. p. 318. 
445 LOPES, Fernão. Ibid. p. 391. 
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diferencia é a freqüência de alguns elementos que compõem a referida categoria.  O papa, 

por exemplo, apesar de constituir um tema recorrente em Fernão Lopes, não surge com 

tanta freqüência como nas crônicas dos frades de S. Francisco.  Entretanto, as aparições 

deste tema são extremamente parecidas nos dois discursos.  Nas crônicas franciscanas, faz-

se alusões às determinações dos papas, tornando claro que desempenhavam certa 

autoridade sobre assuntos espirituais, mas não se insiste no seu poder, não se teoriza sobre 

sua supremacia, nem se coloca o problema dos conflitos com os reis – pelo contrário, como 

vimos, a aliança entre ambos os poderes é ressaltada.  O mesmo ocorre em Fernão Lopes.  

Não se valoriza o poder do pontífice, apenas alude-se a certas determinações de caráter 

espiritual ou a dispensas que o rei precisava obter da Santa Sé.  A maior imagem que se faz 

do papa é a de “pastor da Igreja”.  Fernão Lopes não o trata como potestas, embora reserve 

grande importância à questão da obediência ao pontífice.  Esta obediência, entretanto, liga-

se menos ao papa em si e mais ao rei que obedece e alia-se, por ser defensor da Igreja 

Romana, ao pastor da cristandade.  O termo “poder” só é associado ao papa quando a 

autoridade pontifícia é necessária a algum benefício para D. João I, como no caso da 

dispensa para este contrair matrimônio446.  Sobre esta dispensa, cabe aqui reconhecermos 

que Fernão Lopes atribui importância ao poder do papa.  De fato, trata-se de casos 

limitados a uma pequena esfera de atuação, mas não deixa de ser o âmbito prático da 

representação social.  Existem a jurisdição pontifícia e os aspectos do poder que dependem 

das letras apostólicas; isto é reconhecido – embora muito pouco – pelo cronista.  Esta 

particularidade das práticas sociais é integrada na representação social. O poder, que se 

divide entre o sobrenatural e o régio, não pode prescindir do papa.   

O acima exposto conseqüentemente nos leva a mais uma característica do tema em 

questão. O papa também é referido para ressaltar a questão do Grande Cisma.  O papa 

romano, legítimo sucessor de Pedro, ao qual Portugal deve obediência, é sempre 

valorizado.  Ao passo que o antipapa de Avignon – menos citado que o primeiro – é 

lembrado como o aliado do rei de Castela.  O cisma é um dos pontos fulcrais da “ladainha” 

de Fernão Lopes e do “evangelho português”.  Nuno Álvares, comparado a Pedro, sai a 

pregar com seus companheiros este evangelho, que tem como fundamento a obediência ao 

papa Urbano, verdadeiro pastor da Igreja, “fora de cuja hobediencia nehu salvarse 

podia”447.  Já bastante esmiuçado por outros pesquisadores, o tema do “evangelho 

                                                 
446 LOPES, Fernão. Ibid. pp. 417-418. 
447 LOPES, Fernão. Ibid. p. 340. 
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português”, bem como o uso do Cisma na legitimação da nova dinastia, não será aqui mais 

do que mencionado.  Sem dúvida é uma questão relevante, mas que será tratada como algo 

a ser somado às nossas demonstrações.  Não pretendemos dar conta de todos os 

detalhamentos que a questão possa conter.  Interessa-nos remeter ao conteúdo das crônicas 

franciscanas e constatar que lá encontramos esta mesma linha argumentativa.  Os cronistas 

da ordem vangloriam os reis portugueses e a província franciscana de Portugal, entre 

outros motivos, por estarem sempre do lado legítimo à época da divisão da Igreja.  

Portugal, tendo o mestre de Avis como “regedor e defensor”, promove contra Castela uma 

“justa querela”, defendendo o reino e a Santa Igreja Romana. 

Este esvaziamento do poder pontifício, bem como o uso da figura do papa para os 

interesses de D. João I não podem ser ignorados.  Fernão Lopes e os cronistas franciscanos 

acentuam a autoridade divina, dizendo que o verdadeiro detentor do poder espiritual é 

Deus.  Limitam as ações do papa aos interesses do poder régio, criando, assim, uma 

espécie de harmonia entre os poderes, visando as melhorias da ordem franciscana e o bem-

comum do reino português, que é também o bem-comum do verdadeiro cristão. 

Com relação ao clero, as referências não são tantas como nas crônicas franciscanas.  

E ainda há um interessante diferencial: a conotação negativa do clero secular.  É óbvio que 

este tipo de conotação é apresentado nas linhas dos cronistas da ordem, afinal, eles 

registram as lutas dos franciscanos, inclusive aquelas com os prelados incomodados com o 

avanço dos mendicantes.  Todavia, o cronista da dinastia avisina relata acontecimentos nos 

quais os membros do clero secular são vistos como traidores da causa portuguesa, 

ultrapassando – e muito – o teor das referências negativas que os cronistas franciscanos 

fazem aos seculares.  Mesmo que Fernão Lopes diferencie o relato – segundo ele, tal como 

ocorreu – do juízo feito por ele, o que importa para nós é que a conotação negativa 

mereceu ser registrada na crônica.  É o que acontece no caso do bispo de Lisboa, 

assassinado pela multidão revoltada.       

 

Seemdo toda a çidade ocupada em este alvoroço, e viimdo com o 
Meestre per jumto com a See, forom alguus nembrados, que himdo per 
alli, com Alvoro Paaez, que braadarom aos de çima que rrepicassem; e 
que rrepicãdo em sam Martinho e nas outras egrejas que na See nom 
quiseram rrepicar; e souberom que o Bispo era em cima, e que mandara 
çarrar as portas sobre ssi.  E por que era Castellaão, disserom logo que 
era da parte da Rainha e do Comde, e que ell fora sabedor da treiçõ e 
morte que quiserom dar ao Meestre, e que por aquello nom rrepicarom, 
assacamdo comtra elle estas e outras muitas sospeitas, que nom 
mimguava quem as afirmar.  E ficou loguo alli gram parte do poboo, 
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açeso com brava sanha, por aver a pressa emtrada a See, e filharem logo 
do Bispo viimgãça.448 

 

Os que subiram na Sé para questionar o bispo, todos homens “homrrados”, 

contentaram-se com as explicações dadas pelo prelado.  Fernão Lopes atribui à raiva cega 

do povo o cruel destino do bispo, morto pela multidão a golpes e pedradas e depois 

roubado do que possuía consigo, por todos que ali estavam, tanto homens como 

“cachopos”.  Arrastando seu corpo, bradavam: “justiça que mamda fazer nosso Senhor ho 

Papa Urbano sexto, neeste treedor çismatico Castellaão, porque nom tiinha com a samta 

Egreja”449.  Apesar do rótulo de traidor não ser diretamente atribuído pelo autor, apesar 

deste criticar a “sanha” do povo, o que se nota é a ligação do clero secular com a traição da 

causa do mestre e com a desobediência ao papa romano.  Ligação esta feita pelos 

personagens da crônica, mas que o cronista repete em outras ocasiões450 e que integra um 

aspecto primordial dos seus argumentos: a desvalorização dos castelhanos pela obediência 

ao antipapa451.  Ademais, esta ligação opõe-se à extrema valorização dos frades 

franciscanos.  Enquanto alguns bispos são apresentados como traidores, os franciscanos 

estão sempre do lado do mestre de Avis, participando ativamente na “defesa do reino”.  

Esta oposição denota uma clara preferência pelos menoritas na construção da memória da 

nova dinastia.  Pode ser exagero concluir com estes poucos dados que a dinastia de Avis 

não se relacionava bem com o clero secular, mas é importante lembrarmos que, nos 

conflitos com o clero, as reclamações partiam dos prelados, além do fato de que os 

benefícios eram, majoritariamente, feitos às ordens mendicantes452. 

Há também o caso da abadessa e monjas beneditinas, vítimas da turba revoltada.  

Nem as “doridas preces” da abadessa amansaram o “sanhoso poboo”.  Ela foi despida e 

humilhada, arrancada à força de dentro da Sé e morta a “cuitelladas”453.  Também neste 

caso há a associação com a traição, embora Fernão Lopes afirme preferir a versão que 

atribui a revolta aos comentários da abadessa.  De qualquer maneira, tem-se agora o clero 

regular no alvo do povo.  Bispo ou abadessa, o que importa é que se trata daqueles que 
                                                 
448 LOPES, Fernão. Ibid. p. 27. 
449 LOPES, Fernão. Ibid. p. 30. 
450 O cronista também narra que o bispo da Guarda era aliado dos castelhanos.  Cf. LOPES, Fernão. Ibid. p. 
113.  
451 Para que não nos acusem de fazer generalizações, lembremos que há a valorização de bispos a favor de D. 
João I, mas o cronista não dá ênfase a este tipo de relato, quando muito narra um ou outro bispo que organiza 
a clerezia e a cidade para receber o rei. Cf. por exemplo LOPES, Fernão. Crônica de D. João I, parte II. p. 
20.  
452 Cf. o que foi dito no capítulo 3. 
453 LOPES, Fernão. Crônica de D. João I, parte I. pp. 91-92. 
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representam a antítese do franciscanismo.  O clero secular que negava aos frades a cura 

animarum e os monges de ordens tradicionais, reclusas, sem nada a dizer ao mundo 

urbano. 

Ao lado dos franciscanos, têm-se também os freires de ordens militares como fiéis 

servidores da causa do mestre de Avis.  Suas aparições, todavia, não ganham a conotação 

de espiritualidade dos franciscanos, que mais do que simplesmente confiáveis, são grandes 

“sabedores de Teolisia”.  Ademais, concordamos com Margarida Garcez Ventura que 

considera que as relações entre dinastia de Avis e as ordens militares pertencem mais às 

questões dos poderes senhoriais do que aquelas acerca da clerezia454.  

Contudo, o clero de uma maneira geral – quando não se faz distinções – é 

defendido nas páginas da crônica.  A devoção que permeia os atos de D. João e Nuno 

Álvares os faz protetores dos religiosos. Os castigos reservados aos que desrespeitam os 

clérigos são sempre implacáveis.  O condestável queima um escudeiro que havia roubado 

uma igreja455.  A própria Providência dá conta de castigar este tipo de pecado, como no 

caso dos escudeiros portugueses que morreram em batalha; diz-se que só foram atingidos 

por que, na véspera, roubaram um clérigo.  O acontecimento é visto pelos soldados como 

um presságio de que conquistariam a vitória456.     

A outra esfera do poder, a temporal, possui grande recorrência em Fernão Lopes, o 

que é de se esperar.  D. João I é, indubitavelmente, a maior referência desta categoria.  O 

Mestre de Avis, que se torna rei de Portugal, possui, segundo o cronista, todas as 

características que o qualificam a subir no trono e conduzir os destinos grandiosos do 

reino.  A mitificação de D. João, a sacralidade que envolve sua figura – cujo maior 

responsável é Fernão Lopes – são temas demasiadamente estudados.  Serão aqui referidos 

pela sua identificação com as fontes franciscanas e, por conseguinte, pela importância em 

nossos objetivos. 

As primeiras páginas da crônica em tela delineiam certos vetores que a trespassarão 

por inteiro.  A linhagem real do mestre, suas qualidades morais – em oposição às da rainha 

viúva – e a imagem de traidor do rei castelhano.  Para o cronista, o mestre mereceu ser 

“regedor e defensor” do reino não apenas por suas qualidades pessoais, mas por ser irmão e 

filho de reis.  Estes mesmos argumentos, articulados a outros, também justificam a eleição 

do mestre como rei de Portugal nas cortes de Coimbra.   
                                                 
454 VENTURA, Margarida Garcez. Op. cit. p. 22. 
455 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte II. p. 184. 
456 LOPES, Fernão. Ibid. p. 250. 
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Vemos esta valorização da linhagem de D. João quando Álvaro Pais457, “honrado” 

cidadão de Lisboa que fora chanceler-mor de D. Pedro, dirige-se ao mestre a respeito da 

morte do conde de Andeiro.  O escândalo das relações da rainha com o conde afetava a 

memória de D. Fernando e era motivo de grande desonra para D. João.  Eis as palavras 

atribuídas a Álvaro Pais: “por vos seerdes irmaão del-Rei a que sua desomrra mais deve 

doer que outro nehuu”458.  O mesmo Álvaro Pais, quando o mestre decide matar o conde, 

aproxima-se dele, beija-lhe o rosto e diz: “hora vejo eu, filho, Senhor, a deferença que ha 

dos filhos dos Reis aos autros homees”459. 

A questão da linhagem do mestre, contudo, não se compara, em freqüência, às 

menções que o cronista faz sobre seus atributos, ou seja, as qualidades que D. João 

exemplifica durante o desenrolar da revolução e também depois de tornar-se rei.  

Qualidades que são, em sua maioria, de cunho moral e espiritual, mais do que guerreiro ou 

de outro tipo.  Mesmo quando se faz referência às questões acerca da administração do 

reino, são as qualidades morais que qualificam D. João como rei exemplar.  Eis um 

exemplo.  Após a morte do conde de Andeiro, em meio à desordem que tomou conta do 

Paço, Lourenço Martins, aliado do mestre, rouba uma quantia de prata que havia 

encontrado.  Ao oferecê-la ao mestre, este imediatamente o repreende, “ca ell nom vehera 

alli por aquello, mas por fazer o que tiinha feito”460.  Sua honestidade, porém, não é o que 

mais importa.  Para Fernão Lopes, é preciso registrar qualidades ligadas à sacralidade, o 

cronista interessa-se pelos vetores que constroem o mito.  Primeiramente, suas intenções.  

D. João queria assegurar o bem do povo português.  Fernão Lopes explicita que ele não 

ambicionava o trono, mas defender o reino: 

 

(...) o Meestre quamdo tomou carrego de rregedor e deffemsor do rregno, 
nom embargamdo as rrazoões que ouvistes que lhe dissera frei Joham da 
Barroca, sua teemçom porem nom foi de rregnar, mas por tall que sua 
fama creçesse de bem em melhor; desi doemdosse da terra dhu era 
naturall, e avemdo maviosa piedade do comuu poboo que o tamto 
aficava, tomou tal carrego, e nom doutra guisa, speramdo que o Iffamte 
dom Joham, seu irmaão, ouvesse aazo per alguua maneira de seer livre de 
prisom e solto, e viimdo ao rregno, o podesse cobrar e seer senhor delle, 
como alguus deziam.461 

   

                                                 
457 Obviamente, um homônimo do franciscano bispo de Silves e não o próprio. 
458 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte I. p. 13. 
459 LOPES, Fernão. Ibid. p. 14. 
460 LOPES, Fernão. Ibid. p. 23. 
461 LOPES, Fernão. Ibid. p. 57. 
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Além disso, o mestre ama sua terra e é amado por aqueles que a habitam, sobretudo 

pela “arraia-miúda”.  Fernão Lopes não esquece de frisar a ligação de D. João com o reino 

e a gente portuguesa.  O povo das cidades quer o mestre.  Mesmo antes de se elegê-lo 

como rei, em alguns trechos os partidários de D. João afirmam que possuem um rei, que é 

“natural do Reyno” e que devem a ele, e somente a ele, obediência462. 

As coisas espirituais nunca eram negligenciadas por D. João: “que nom 

embargamdo que seu coraçom fosse emtom partido em tamtos e desvairados cuidados 

como cada huu pode pemssar que tall negoçio rrequeria, nom sse esqueeçeo porem dos 

spirituaaes feitos”463.  D. João é sempre valorizado por sua devoção, sua confiança em 

Deus e seu respeito pela Igreja.  É também piedoso, duro quando a gravidade da falta o 

exigia, mas, acima de tudo piedoso.  Sua piedade, inclusive com os inimigos, é posta pelo 

autor da crônica numa relação de oposição com a crueldade dos inimigos: 

 

Em esto veemdo Joham Duque, como queimavom Garçia 
Gomçallvez, com gram menemcoria que dello ouve, mamdou tomar huus 
seis ou sete Portugueeses, homees de trabalho que tiinha presos, e 
mandouhos todos decepar das maãos e fanar dos narizes, e poer todallas 
maãos ao collo dhuu delles, e mandouhos assi ao Meestre; o quall 
veemdo sua desmesurada crueldade, mamdava lamçar na fumda do 
emgenho dentro aa villa os prisuneiros que tiinha castellaãos; desi dellles 
husãdo mais de piedade que de rrigor de vimgamça, ouve delles 
compaixom e mamdou que sse nom fezesse.464 

 

O messianismo do mestre, já o dissemos, é respaldado pela comparação a Jesus.  

Além dessa, há outras comparações com personagens bíblicos.  A analogia com Moisés 

também é utilizada para exaltar D. João465.  Em certo trecho, lemos do cronista: “estomçe 

partio o Meestre com elles assi como Moises quamdo trouve os filhos dIsrraell pello 

deserto”466.  Esta analogia, contudo, não diz respeito tanto à sacralidade.  A comparação do 

mestre de Avis a Moisés integra a lógica da construção de um líder que guia seu povo, que 

o liberta de determinado jugo e lhe proporciona um futuro melhor.      

Em resumo, as qualidades que o cronista atribui ao mestre de Avis o identificam 

como o melhor rei para Portugal naquele momento histórico.  É o mestre que inaugura uma 

                                                 
462 Cf. por exemplo LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte II. p. 33. 
463 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte I. p. 102. 
464 LOPES, Fernão. Ibid. p. 382. 
465 Sobre este aspecto, cf. a tese FERREIRA, Roberto Godofredo Fabri. O Tempo Novo e a Origem dos 
Novos Tempos – a construção do tempo e da temporalidade nos primórdios da dinastia de Avis. (1370 a 
1450). Tese (doutorado em História). 2 vols. Niterói: UFF, 2003. 
466 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte I. p. 387. 
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“nova idade” no reino português.  Todo o aparato lógico de Fernão Lopes desemboca nas 

justificativas que nas cortes de Coimbra são defendidas por João das Regras.  Vejamos o 

que este diz sobre as condições para que alguém se torne rei: 

 

E digo brevemente segumdo os sabios rrecomtam, que amtre as 
outras cousas que em ell ha daver, deve de seer de boom linhagem, e de 
grãde coraçom pera deffemder a terra; desi que aja amor aos subditos; e 
com isto bomdade e devaçom.  Hora que estas comdiçoões sejam achadas 
no Meestre, nosso senhor, que teemos e voomtade pera emlleger. Assaz 
he visto claramente como todos bem sabees.467 

  

Certamente, como bem demonstrou Luís de Sousa Rebelo468, influencia o 

franciscanismo nesta concepção messiânica que envolve D. João I.  Mas a influência não 

se limita a isto.  Conforme afirma Vânia Fróes, 

 

A forte influência do franciscanismo em Portugal, sua grande 
penetração nas camadas urbanas e, mais tarde, a influência da Devotio 
Moderna e do erasmismo, associaram não somente o governante às 
imagens messiânicas e providencialistas, mas também criaram 
mecanismos identificatórios do espaço nacional português aos lugares 
utopizantes do cristianismo.469 

 

Ao lado de D. João, com qualidades semelhantes às dele, o fiel servidor, o 

apóstolo470 da causa portuguesa, Nuno Álvares.  Obediência e fidelidade são seus maiores 

atributos.  Quando Fernão Lopes explica as origens de Nuno Álvares, a primeira qualidade 

que ressalta é a sua obediência ao pai.  Qualidade que carrega ao longo de sua vida e que 

vai exemplificá-la na sua relação com o mestre de Avis.  Seguem-se depois a devoção e a 

castidade.  Diz o cronista que, influenciado pelas leituras dos romances de cavalaria, desde 

muito jovem, Nuno Álvares ocupava-se com a caça, com as cavalgadas e com o bem dos 

outros.  Não intentava casar-se.  Almejava ser como Galaaz, o cavaleiro virgem que 

realizou feitos memoráveis.  Mas, como a primeira virtude enumerada estava à frente das 

outras, casa-se em obediência ao mandado do pai471.  Obediente, virgem, devoto e valente.  

Assim é o maior dos servidores do mestre, pelo menos esta é a imagem que dele faz Fernão 

                                                 
467 LOPES, Fernão. Ibid. p. 420. 
468 REBELO. Luís de Sousa. Op. cit.  
469 FRÓES, Vânia Leite.  Op. cit. p. 119. 
470 Lembremos que foi comparado a Pedro. 
471 LOPES, Fernão. Crônica de D. João I, parte I. p. 69. 
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Lopes.  O que o cronista diz acerca do mestre, põe também na boca de Nuno Álvares para 

demonstrar sua fidelidade: 

 

E nom digo comtra elRei de Castella que he huu alto e poderoso Rei, mas 
ainda que fosse comtra todollos Reis do mundo, ell [D. João] deve de 
comtinuar sua deffessom, e de todos aquelles que lhe som sogeitos; ca 
tem coraçom e rrazom de o fazer, e nehuu outro ha em Portugall 
perteemçemte pera ello senom elle; e todollos boõs Portugueeses tem 
rrazom de o servir e ajudar e seguir o que começado tem, despemdemdo 
com ell os corpos e averes ataa morte. E Deos que o a esto chamou, 
emcaminhara seus feitos de bem em melhor, e o tragera em sua guarda, e 
aa fim que ell deseja; e quem voomtade ouver de o bem e leallmente 
servir, assaz teerã de tempo em que o mostre.472 

 

Nuno Álvares serve ao mestre sem cobiça, nem “dhomrra”, nem “de gaanho”, “mas 

soomente por serviço de seu Senhor, e deffemssom da terra dhu era naturall”473.  O tema da 

lealdade do condestável, assim como o da sua obediência, é muito recorrente na crônica em 

questão.  Em ordem de importância, vem em seguida o tema de sua devoção, pois Deus, 

como afirma o cronista, é “guiador primçipall de seus feitos”474.  São vários os trechos que 

narram o condestável ouvindo missa, rezando, fazendo romaria475, etc.  Fernão Lopes 

chega a afirmar que ele nunca cessava, nem um instante sequer, suas obrigações religiosas: 

“nos sprituaaes autos sobre todallas cousas, era elle assi nembrado dos divinaaes offiçios, 

que per nehuua guisa os leixava de comprir por chegada de nehuua pessoa por grande e 

poderosa que fosse”476.  Diz Fernão Lopes que até mesmo as forças malignas incomodam-

se com tamanha fé e chegam a manifestar-se para impedir os bons feitos do condestável477.  

Também é mencionada sua compaixão pelos pobres478, tema caro aos ideais franciscanos e 

que integra o rol das qualidades tanto do condestável como de D. João.   Nota-se como a 

imagem que Fernão Lopes constrói de Nuno Álvares assemelha-se com algumas 

características que o autor traça do mestre de Avis.  

Quanto ao adversário de D. João pode-se dizer que se trata de outra temática 

enquadrada na categoria poder temporal que as linhas do cronista-mor insistem em 

mencionar.   O rei de Castela aparece com grande freqüência, o que não se estranha, afinal 

                                                 
472 LOPES, Fernão. Ibid. p. 145. 
473 LOPES, Fernão. Ibid. p. 166. 
474 LOPES, Fernão. Ibid. p. 167. 
475 Cf. por exemplo LOPES, Fernão. Ibid. p. 184. 
476 LOPES, Fernão. Ibid. p. 426. 
477 Cf. LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte II. p. 16.  Há o relato da manifestação de um espírito 
maligno que tenta obstar os planos de Nuno Álvares. 
478 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte I. p. 426. 
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trata-se de um protagonista dos acontecimentos.  O que devemos questionar é como o 

cronista constrói sua imagem.  O mais importante para Fernão Lopes é identificar o rei 

castelhano como traidor.  Os tratos firmados, na visão que o cronista registra, foram 

quebrados por este rei.  Afinal, ele decide “viinr a este rreino amte do tempo que he posto 

nos trautos”479.   

 

Huu cuidado era, veerse ficar sem firmeza de paz per morte 
delRei dom Fernamdo, pois elRei de Castella nom queria guardar os 
trautos, segumdo era comtheudo, e viinha contra o rreino por tomar posse 
delle.  E segumdo, sogeiçom gramde em que esperavom seer postos sob 
poder de Castellaãos, tememdosse sseer delles sojugados, come de seus 
mortaaes emmiigos.480 

 

O rei de Castela, juntamente com a rainha – de má fama e, em alguns casos, cruel – 

representa o oposto de D. João.  Entre os mais importantes detentores do poder temporal 

que aparecem na crônica, D. João é extremamente valorizado ao passo que os outros são 

sempre lembrados com conotação negativa: pela desonestidade, pela crueldade, por serem 

mal aconselhados, por lhes faltar uma boa conduta moral, etc.   

Outra característica interessante do texto de Fernão Lopes: o apoio que os povos 

dão ao mestre é sempre espontâneo.  Entre D. João e o “poboo” há uma relação de amor 

mútuo.  Também os fidalgos que lutam pelo mestre o respeitam e o querem bem.  Fernão 

Lopes opõe estas características ao poder de coação do rei castelhano: 

 

Emtom Lopo Gomez mamdou lamçar pregom per a cidade, que todollos 
moradores della, assi clérigos come leigos, se fossem logo aa claustra da 
See, pera fazer manage ao dito Rei de Castella e sua molher, que os 
ouvessem por senhores e fezessem por elles paz e guerra; e aquelles que o 
nõ quisessem fazer, que os degradava do senhorio dos regnos de 
Portugall, e que perdessem os bees que aviam.481 

 

Há ainda uma característica de grande relevância com relação ao poder temporal.  

Fernão Lopes valoriza o poder do rei castelhano, quando a referência é estritamente 

temporal.  O poderio bélico deste rei, bem como o reconhecimento de sua honra como 

grande rei entre seus pares, são mencionados pelo autor da crônica.  Certo deste poder, o 

rei de Castela tem a certeza da vitória: “elRei desejamdo emtrar em Portugall, creemdo que 

                                                 
479 LOPES, Fernão. Ibid. p. 32. 
480 LOPES, Fernão. Ibid. p. 41. 
481 LOPES, Fernão. Ibid. pp. 132-133. 
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cõ o gram poderio lhe obedeeçeriam e cobraria o rregno, nom poinha duvida em no fazer, 

nem curava de comsselho que lhe nehuu comtra esto desse”482.  Mesmo no sermão de frei 

Rodrigo de Cintra este monarca surge como um rei poderoso, mas sem dignidade para 

exigir para si o reino português483.  Por outro lado, quando se trata de D. João, as 

referências são sempre associadas ao poder espiritual.  As vitórias dos portugueses são 

obras divinas.  O poder que luta pela causa do mestre é de origem sobrenatural, é a 

providência que guia os homens.  Conforme já mencionamos acima, Deus quer a vitória 

dos portugueses, mas as qualidades do rei e dos exércitos castelhanos são sempre 

grandiosas.  É a minoria contra a maioria.  São cidadãos humildes – obviamente, ao lado 

de grandes fidalgos – contra um exército poderoso.  É o devoto, casto e honesto mestre de 

Avis contra um rei de “gram poder”.  O mito, o messias, contra um rei que surge 

dessacralizado, com uma autoridade estritamente temporal.  Fernão Lopes constrói  uma 

oposição que valoriza ainda mais o cariz religioso da causa avisina.  Há uma clara 

associação entre os dois poderes: o espiritual e o temporal.  Mas esta associação só é 

identificável quando se trata do poder temporal oriundo de Portugal, seja na figura de D. 

João – como “regedor e defensor” ou como rei –, seja na imagem que se faz do 

condestável. 

O sermão do franciscano é emblemático.  O rei de Castela, poderoso, porém 

“emdurado em seu coraçom”, insistia em manter a população lisboeta sob terríveis 

padecimentos.  Mas Deus, que é mais poderoso, tal como fez ao faraó, enviou seu castigo 

para que a justiça fosse feita.  A “pestellemça” – e não as armas portuguesas – expulsou os 

castelhanos do cerco à cidade484.  O poder temporal, considerado obscurecido, equivocado 

e ilegal, foi derrotado pelo poder espiritual, pelos desígnios do Deus que não desampara 

seu povo.  Se o criador permitiu o cerco por determinado tempo, foi para mostrar a seus 

filhos que pecavam, para que eles passassem a amá-lo ainda mais.  Tal é uma das 

principais linhas argumentativas do sermão de frei Rodrigo.  Ela resume, como já foi dito, 

um dos argumentos de Fernão Lopes para legitimar a autoridade de D. João e construir o 

mito do “Messias de Lisboa”.  A sacralidade do poder é tão freqüente e inúmeros são seus 

exemplos – a “ladainha”, o “evangelho português”, a “sétima idade”485 e outros 

apontamentos que aqui fizemos – que se torna difícil separar poder temporal de poder 

                                                 
482 LOPES, Fernão. Ibid. p. 112. 
483 LOPES, Fernão. Ibid. p. 316. 
484 LOPES, Fernão. Ibid. pp. 318-319. 
485 LOPES, Fernão. Ibid. pp. 349-350. 
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espiritual.  Mas ao invés de obstaculizar a análise, esta característica da crônica escrita por 

Fernão Lopes coaduna-se com a confluência entre as idéias de cristão e de súdito.  Há, em 

relação ao mestre de Avis, um misto entre autoridade espiritual e autoridade temporal.  É 

certo que a figura do rei em si, a construção teórica de seu ofício, aglutina as duas 

naturezas.  Mas, com Fernão Lopes há uma certa exacerbação desta natureza dupla do 

ofício de rei, relegando D. João para o campo do mito. 

Ao tratar das alegorias presentes nos textos de Fernão Lopes, Mário Martins nos 

traz interessantes observações.  Ao identificar a “ladainha” de Fernão Lopes, Martins 

enxerga a aproximação com a espiritualidade franciscana: 

 

Aliás, tal alegorização usavam-na também os pregadores e 
hagiógrafos, entre eles o autor da Legenda dos Três Companheiros.  
Apresenta-nos ele S. Francisco de Assis e os seus doze primeiros 
discípulos, “sobre os quais, como sobre pedras, se apoiou” a ordem dos 
frades menores, à maneira de Cristo e dos apóstolos.486 

   

É sabido que uma maior aproximação com a figura de Jesus nas práticas 

devocionais européias foi influência franciscana.  Há, no entanto, um problema a resolver.  

A consideração de Martins sobre a referida analogia feita por Fernão Lopes não é 

suficiente para afirmar que a influência sofrida pelo cronista seja realmente franciscana.  

Trata-se, até onde sabemos, de um motivo comum, de uma recorrência do tema em 

diferentes obras.  É pouco para afirmar que o cronista-mor da dinastia de Avis tenha 

recebido a influência pelo viés franciscano.  O próprio Mário Martins, em outro livro, 

associa o tema da analogia com Cristo com a literatura do ciclo arturiano: “na Queste del 

Saint Graal, para citarmos a literatura da Távola Redonda, tão conhecida de Fernão Lopes 

e dos homens ao serviço do Mestre de Avis, a tia de Persival compara Galaaz a Jesus 

Cristo e a própria Távola Redonda à mesa da última ceia do Senhor”487.  Recorrer às 

figuras do Novo ou do Velho Testamento com intenções doutrinárias foi prática freqüente, 

como bem demonstra Martins (o que ele não demonstra são as intenções legitimadoras).  

Os sermões eram repletos de imagens e analogias bíblicas.  Estes traços identificados no 

texto de Fernão Lopes podem ser perfeitamente atribuídos a uma constante audição ou 

leitura dos sermões, embora seja claro que o cronista tivesse o conhecimento da Sagrada 

Escritura por leitura direta.  Eis as explicações de Mário Martins: 

                                                 
486 MARTINS, Mário. Alegorias, Símbolos.... p. 254. 
487 MARTINS, Mário. Estudos de Cultura Medieval. Vol. III. Braga: Editorial Verbo, s. d. p. 208. 
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Pelo que se depreende das suas crónicas, nada nos leva a pensar 
que Fernão Lopes lesse todos os dias a Bíblia, embora a lesse de vez em 
quando, ou a ouvisse ler ou citar.  Para o que ele faz, bastaria escutar as 
homilias dominicais e sermões ao longo do ano, impostos uns pelas festas 
litúrgicas e outros em acção de graças por isto ou por aquilo.  Além disso, 
alguns sermões corriam manuscritos.488 

       

Mesmo considerando a hipótese de que o cronista poderia aprender nas pregações 

seu conhecimento bíblico e, conseqüentemente, o recurso às comparações entre os 

personagens de suas crônicas e as figuras bíblicas, não podemos deixar de cotejar as 

explicações de Mário Martins com o que Luís de Sousa Rebelo diz sobre a questão489.  

Este considera que Fernão Lopes inspirou-se numa tradição comum, inserindo, contudo, 

traços originais.  Os elementos para-religiosos, no caso de Fernão Lopes, criam o mito do 

“messias de Lisboa”.  Suas comparações parecem mais audaciosas do que as que 

comumente se faziam.  A morte de Rui Pereira, por exemplo, é identificada com a Paixão. 

Ademais, ao comparar o Mestre e o condestável a Cristo e Pedro, respectivamente, o 

cronista registra o testemunho do “poboo meudo”490.  Não esqueçamos também que todos 

os fidalgos partidários do Mestre e as cidades que apóiam sua causa estão unidos na 

alegoria.  Não se trata, portanto, apenas de Cristo e o apóstolo, mas de todo o conjunto da 

“ladainha”.   

Não há concorrência para o poder absoluto do rei.  No caso de D. João I, este poder 

afirma-se mais ainda pela imagem de rei cristão, devoto e bondoso, cujos atos estão 

repletos de espiritualidade.  Sacralizar o primeiro rei da nova dinastia é objetivo tanto de 

Fernão Lopes quanto dos cronistas franciscanos.  Mas as semelhanças não se limitam a 

este aspecto.  Os argumentos centrais da sacralização também são os mesmos.  Quais 

sejam: defender o reino, obedecer ao legítimo pontífice, ter conduta moral irrepreensível, 

aproximar-se da espiritualidade franciscana.  Assim, constrói-se uma idéia de poder régio 

que não compete com o poder espiritual, pois é Deus quem age nas ações deste rei. O papa 

romano, que não rivaliza com o monarca, só possui autoridade nos assuntos sacramentais – 

no caso de Fernão Lopes – ou nas autorizações que visam o crescimento da ordem 

franciscana – no caso dos cronistas da ordem.  Além de ser o mais indicado para defender 

                                                 
488 MARTINS, Mário. Ibid.  p. 216. 
489 REBELO, Luís de Sousa. Op. cit. pp. 57-61. 
490 REBELO, Luís de Sousa. Ibid. p. 59. 
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o reino e o “serviço de Deus”, D. João é também benfeitor da ordem franciscana, ajuda-a e, 

em contrapartida, tem os frades menores ao seu redor e lutando nas ruas por ele. 

Atentemos agora ao cronista que sucede Fernão Lopes na tarefa de imortalizar os 

feitos de D. João.  Não encontramos diferenças significativas na maneira que Zurara se 

refere às instâncias de poder.  O poder espiritual é representado, na maioria das vezes, por 

Deus.  O mecanismo lógico é o mesmo de seu antecessor.  Esvazia-se a autoridade da 

hierarquia eclesiástica e vincula-se o poder espiritual ao âmbito divino. 

Já no prólogo da crônica o poder de Deus é ressaltado, nele deve o homem pôr 

todas as suas esperanças491.  Em outro trecho, a rainha, prestes a morrer, lembra os filhos: 

“devees de creer firmemente que Deos hordena todallas cousas, como elle ha por bem e 

todollos boõs devem de conformar sua voomtade ao seu querer”492.  Zurara também alude 

à teoria da “cadeia do poder”, que consiste na explicação de como o poder origina-se em 

Deus e desce hierarquicamente até os homens.  Conforme vimos no Horologium Fidei, há 

uma hierarquia na ordem celeste.  Vejamos o que diz o cronista: “... por que elle [Deus] 

des o começo fez em as criaturas cadeamento per guisa que as virtudes do çeo nam vem aa 

terra que nam passem primeiramente per os corpos que sam antre ellas”493.  Este tema não 

surge apenas nos tratados religiosos como os de André do Prado ou Álvaro Pais, D. Pedro 

também faz referência a ele na Vertuosa Benfeytoria494 - obra que Zurara conhecia e 

citava, aliás, o trecho supracitado da Crônica da Tomada de Ceuta é idêntico às 

explicações dos autores da Vertuosa Benfeytoria, o que denota que o cronista as 

transcreveu literalmente.  Luís de Souza Rebelo nos fala que este tema comum, que baseia 

toda a obra do infante D. Pedro, foi inspirado pelo Comentário ao Sonho de Cipião, de 

Macróbio495, e que também Fernão Lopes conhecia a “Grande Cadeia do Ser”, pois ela está 

subentendida na teoria que justificava a eleição do mestre de Avis496. 

O termo “serviço de Deus”, amplamente utilizado por Fernão Lopes, retorna em 

Zurara com a mesma intensidade497.  Todas as justificativas das ações régias recaem sobre 

ele.  É para servir aos desígnios divinos que D. João e seus filhos detêm o poder decisório.  

Nada que o rei faz pode estar em desacordo com estes desígnios.  Por isto, o cronista dá 

                                                 
491 ZURARA, Gomes Eanes de. Op. cit. p. 4.  
492 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 131. 
493 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. pp. 4-5. 
494 Ao analisarmos o livro do infante D. Pedro e o do frei João Verba, retornaremos a este tema. 
495 Para maiores detalhes, cf. REBELO, Luis de Sousa. Op. cit. pp. 42-56. 
496 Este autor parte do princípio que há uma quebra na cadeia de transmissão do poder, uma falha na ordem 
geral.  Para corrigi-la elege-se um novo detentor do poder. 
497 Cf. Por exemplo ZURARA, Gomes Eanes de. Op. cit. p. 8. 
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voz a D. João nestes termos: “ca vos digo em verdade que ajnda que entendesse de cobrar 

todo o mundo por meu. como eu sentisse que em alguu parte nam era serviço de Deos. eu o 

nam teria por vitoria nem o faria por nenhuua guisa” 498.  Afinal, o Criador usa das criaturas 

“como lhe prouuer”499.  Deus, de “jmfindo poder”, possui, no rei, uma ferramenta para agir 

no mundo.  D. João I refere-se a isto na oração que realiza às vésperas da expedição à 

Ceuta.  Segundo Zurara, o rei admite ser um pequeno servo que recebeu reinos para 

reger500.  Foi o criador que escolheu os portugueses para que, na Terra, fosse feita a sua 

vontade.  Nota-se isto com relação à conquista de Ceuta: “bem aventurados somos nos, a 

que Deos amtre todollos dEspanha outorgou primeiramente graça de cobrar terra nas partes 

dAffrica” 501.  

Zurara dá continuidade à idéia de aliança entre Deus e os portugueses.  Os súditos 

de D. João – considerados “povo de Deus” – conquistaram muitas glórias devido a esta 

aliança.  Zurara refere-se quanto a isto aos acontecimentos narrados por seu antecessor.  

Ele não apenas alude às conquistas que narra, afirma que Deus deu ao rei, no passado, 

muitas vitórias sobre os inimigos502.  Uma clara alusão aos conflitos com os castelhanos 

narrados por Fernão Lopes.  Seguindo a lógica da Crônica de D. João I, Zurara também 

atribui as vitórias a Deus. A vontade divina sempre ajuda Portugal contra seus inimigos503. 

Jesus também surge nas páginas escritas por Zurara.  Seja como mediador, seja 

como juiz, o Deus-Filho lá está, atento às ações humanas, guiando os passos dos cristãos 

ao mesmo tempo em que se prepara para julgá-los.  Lembremos que André do Prado 

afirmou que o julgamento estava nas mãos do Filho504.  Além disso, cabe a Jesus a honra 

da conquista de Ceuta.  Eis o que a este respeito diz o cronista: “Christo Jesu nosso Senhor 

foi aquelle, a quem dereitamente podemos dar a homrra deste feito, empero nom ficam os 

homees que em elle trabalharam sem muy gramde parte da homrra”505.  Há aqui uma 

pequena diferença entre Zurara e Fernão Lopes.  Este, ao atribuir as conquistas e vitórias 

portuguesas ao plano divino, quase não valoriza as qualidades bélicas dos portugueses.  O 

que importava era assegurar o lugar dos portugueses como Povo Eleito, salvos das 

atribulações por Deus e por um rei devoto, o messias que inaugura uma “Nova Idade”.  Há, 

                                                 
498 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 33. 
499 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 148. 
500 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 155. 
501 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 192. 
502 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. pp. 29 e 32. 
503 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 155. 
504 Cf. Cap. 4, pp. 112-113. 
505 ZURARA, Gomes Eanes de. Op. cit. p. 207. 
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sem dúvida, elogios à destreza do exército português, porém Fernão Lopes não valoriza 

muito este aspecto.  Zurara, por sua vez, não deixa de mencionar o valor do exército de D. 

João e, mais do que o exército em si, elogia sem parcimônia a habilidade guerreira do rei e 

seus filhos. Ao que parece, a mudança de foco – dos castelhanos invasores para os infiéis – 

justifica a lembrança de que, associada à ajuda divina, a destreza portuguesa é capaz de 

grandes feitos. 

Quanto ao pontífice, as referências são menos numerosas, tanto em relação a outros 

temas da mesma categoria, quanto em relação a este mesmo tema em Fernão Lopes.  No 

âmbito do poder espiritual, o papa tem papel secundário.  Entretanto, respeita-se e 

submete-se à sua autoridade.  Ele é o vigário geral da Igreja, sucessor de Pedro.  Embora 

pouco mencionado e nem sequer lembrado como representante de Cristo na terra, o 

cronista não se esquece de o enaltecer, principalmente porque é um incentivador das 

empresas portuguesas: 

 

Ca sse o assy as sagradas lex jumtamente com os degredos dos samtos 
padres nem tevessem, quem daria ousio ao nosso summo pomtifice 
vigairo geerall sobre toda a universsall jgreia, cujo poderio creemos e 
comfessamos per autoridade do samto evamgelho, que he tam abastamte 
que pode legar e assolver nossas almas assy e per aquella guisa que o teve 
primeiramente o apostollo sam Pedro, que nos desse assolviçam perpetua 
quamdo dereitamente morressemos guerreamdo aos jmfiees.506 

 

O poder do papa, geralmente associado a questões estritamente espirituais, absolve, 

não impõe.  Até a necessidade de reparar um pecado é imposta pelas Sagradas Escrituras, 

ou pela ação direta de Deus.  O pontífice é aquele que surge na narrativa para apoiar as 

ações régias que estão em acordo com o “serviço de Deus”.  Ele é lembrado pelas letras 

apostólicas que absolvem os portugueses devido ao “samto deseio” do rei na conquista de 

Ceuta507.  Mas a autoridade do papa também é lembrada para ressaltar a legalidade de 

Roma durante o Cisma.  Este é outro fator semelhante em todos os cronistas analisados, 

tanto os régios quanto os franciscanos.  Opõe-se o antipapa, apoiado por Castela, ao papa 

romano, verdadeiro pastor da Igreja, que tem a obediência de Portugal.  Durante os 

preparativos para a tomada de Ceuta, sem saber os reais objetivos do rei, mantidos em 

sigilo, a população começa a conjecturar    

 

                                                 
506 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 37. 
507 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 161. 
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(...) que elRey como fiell e cathollico christaão, que sempre tevera com 
ho papa de Roma, teemdo verdadeiramente que aquelle era o dereito 
vigairo de nosso Senhor Deos em lugar do apostollo sam Pedro, e 
verdadeiro pastor da samta jgreia, emviava seus filhos queremdo desfazer 
tamanha devisom como estava amtre os christaãos.508 

 

Apesar de ainda estarmos tratando da categoria poder espiritual, diante do trecho 

citado, cabe um comentário.  Nota-se a que ponto chega a valorização sagrada do reino 

português.  O objetivo da expedição que se preparava era a conquista de Ceuta, algo 

associado ao “serviço de Deus”.  Mas os rumores sobre a expedição associam o rei 

português a uma missão ainda maior: acabar com o cisma da Igreja.  Uma verdadeira 

exacerbação da aliança entre os poderes.  A sacralidade do reino e seu rei chega ao ponto 

de qualificá-los como responsáveis pelo retorno da unidade da cristandade. 

     Os clérigos têm lugar muito insignificante na crônica em questão.  Prelados ou 

monges possuem recorrência menor do que aquela que se constata em Fernão Lopes.  

Sobre a maneira que aparecem, contudo, há grandes semelhanças entre os cronistas.  Existe 

uma valorização dos frades menores – mesmo que seja a partir da figura de João Xira – e 

uma desvalorização da hierarquia eclesiástica.  Basta, para Zurara, referir-se a Deus e à 

autoridade teológica do franciscano.  Não há destaque para a função clerical, tampouco 

para a autoridade da clerezia.  Quando Zurara explica a função dos clérigos, fá-lo no 

âmbito da empresa guerreira objeto de sua narrativa.  Afirma o autor “que ajmda que aos 

prellados e clerigos nom convenha pelleiar, pero a elles primçipalmente comvem e he justo 

e meritorio animar e emduzir e esforçar a todollos fiees christaãos”509.  Ou seja, explica-se 

a função por aquilo que ela não é.  Os clérigos não possuem função guerreira, mas, 

completa Zurara, têm a obrigação de animar o espírito daqueles que irão empunhar as 

armas.  Em outro trecho, nota-se como o cronista considera dispensáveis os bispos: 

 

No outro dia mujto çedo forom jumtos em aquella casa todollos clerigos, 
que vijnham em aquella companha os quaaes todos jumtos faziam huu 
fremoso collegio e foy assy que aaquelle tempo nom sse açertou alli 
nehuu bispo. porque naquelle emsseio que sse a armada fez, huus 
morreram, outros estavam em seu estudo, outros eram em corte de Roma. 
e assy per açertamento nom foy alli nehuu. empero sua presemça nom foi 
alli mujto neçessaria ca assaz avia de clerigos bem sofiçientes pera 
acabarem aquelle offiçio.510 

 

                                                 
508 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 92. 
509 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 161. 
510 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 252. 
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No que concerne ao poder temporal, há muita semelhança entre Zurara e Fernão 

Lopes.  Muitas referências a D. João I, sacralidade das ações régias, virtudes morais dos 

detentores do poder temporal, confluência entre os desígnios de Deus e os interesses de 

Portugal, entre outros, são fatores que aproximam não apenas os dois cronistas, mas 

também estes daqueles responsáveis pelas crônicas franciscanas.   

A obediência, base para o exercício do poder, deve ser conquistada pelas qualidades 

do governante.  Aspecto presente no texto de Fernão Lopes e do qual afirma Zurara: “(...) 

porque obediemça costramgida numca sse pode possuir sem grande sospeita”511.  Esta 

obediência solidifica a harmonia que reina na família de D. João I, exemplo para as futuras 

gerações de monarcas e também para os súditos.   

Todas as crônicas analisadas reservam para D. João I as mais importantes 

referências – tanto em freqüência como em conexidade.  Zurara não foge à regra.  O rei, 

sob a auréola do sagrado, continua sua missão de levar a cabo o “serviço de Deus”.  Este 

rei exemplar, “virtuoso e nunqua vençido prinçipe Senhor Rey Dom Joham”512, é o maior 

responsável por Portugal ter mudado o rumo da história cristã.  O que Zurara narra deve 

permanecer na memória da humanidade para que todos se espelhem nos pioneiros feitos de 

D. João.  O tema principal deste cronista, a tomada de Ceuta, é visto como uma das 

maiores conquistas em prol da fé cristã.  Quatro aspectos devem ser considerados com 

relação a esta empreitada: “grande amor da fee. grandeza de coraçam. maravilhosa 

ordenança. e proveitosa vitoria”513.  A tomada da cidade está muito bem justificada, já que 

a luta, agora, é contra os infiéis.  Trata-se de um feito incomparável deste “tam catholico e 

rreligioso prinçipe”.  Um exemplo para todos os príncipes do mundo.  Nem mesmo o cerco 

de Tróia foi tão grandioso, afirma Zurara514.  Portugal é visto como um reino abençoado 

por possuir um rei tão magnífico:  

 

Oo Senhor deziam elles, camanho amor mostraste ao povoo de Portugall, 
quamdo lhe deste semelhamte primçipe pera seu rregimento. Bem 
avemturado foy o dia em que o seu naçimento apareçeo em este mundo. 
ca elle por çerto pos a verdadeira coroa sobre a cabeça do seu povoo.515 

 

                                                 
511 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 102. 
512 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 7. 
513 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 8 
514 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 9. 
515 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 155. 
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Conta Zurara que, durante a expedição, quando D. João falava aos capitães, todos 

os outros tripulantes saíam dos navios para ouvir as palavras deste rei.  Palavras, para 

todos, abençoadas, pois tinham a certeza “que lhes Deos emviava huu amjo do çeeo pera 

lhes dizer”516. 

D. João sempre quis a paz, segundo o relato do cronista.  Feitas as pazes com 

Castela, Zurara conjectura a respeito do que Fernão Lopes registrara.  Todo aquele poderio 

dos castelhanos, que reafirmava as milagrosas vitórias portuguesas, é lembrado.  Para 

Zurara, D. João nunca temeu a força dos castelhanos, não somente por confiar em Deus, 

mas por possuir virtudes de um verdadeiro príncipe:  

 

Mas de tal guisa peleiava que sempre peleiando pareçia que buscava paaz 
segundo se claramente mostrou por todos seus feitos. a qual cousa foy 
sempre muito louvada assi pollos doutores da santa jgreia como pollos 
filosofos estoicos e peripateticos e per todollos outros autores estoriaaes 
assi gregos como latinos.  Os quaaes todos juntamente e cada hum per si 
acordam esta seer a mais exçellente virtude que se pode achar no prínçipe 
.ss. nas adversidades seer forte e nas prosperidades vmildoso.517 

 

Ressalta-se, na crônica em questão, o amor ao próximo nutrido por D. João I.  

Mesmo guerreando com os castelhanos, buscava a paz, os queria bem, “por que lhe pesava 

de seu danno em quanto eram christaãos”518.  Aspecto interessante que diferencia Zurara 

de Fernão Lopes: agora, lembra-se que os castelhanos são cristãos.  Não que Fernão Lopes 

o negasse, mas em Zurara insiste-se nisto.  Os infiéis passam a ser o alvo das armas dos 

portugueses.  Há paz com o reino de Castela, conseguintemente muda-se de inimigo519.    

As virtudes do rei, que, já em Fernão Lopes, inauguram uma nova fase do reino, 

trazem abastança para Portugal.  “Agora diziam elles, he Portugal o mayor e mais bem 

aventurado rregno que ha no mundo”520.  O reino possui abundância de víveres: pão, 

vinho, carnes, legumes, nada falta na terra portuguesa521.  A paz com Castela também tem 

sua importância, os súditos estão a salvo.   Mas D. João, para remir o pecado de ter 

guerreado com cristãos, precisa fazer algo grandioso, algo digno do grande governante que 

os cronistas afirmam ter sido.  Em sua nova empreitada, mais uma vitória é dada por Deus.  
                                                 
516 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 195. 
517 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 14. 
518 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 16. 
519 Muda-se, inclusive, a imagem do rei de Castela, que agora pode apoiar D. João.  Nas palavras de Zurara: 
“... por mujto vosso jmijgo que fosse, porque os jmfiees per natureza vos querem mall e elle por açidemte”. 
ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 47.  As questões referentes à Castela serão vistas mais adiante. 
520 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 20. 
521 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 20. 
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Se D. João I teve ajuda divina na luta contra cristãos cismáticos, o que dizer desta santa 

missão, que é guerrear contra infiéis?  Novamente, estamos diante do auxílio divino ao rei.   

Auxílio condizente com a teoria sustentada pelos dois cronistas de que é função do 

rei servir ao poder espiritual.  Os pensadores franciscanos já o afirmavam: a primeira 

obrigação do príncipe é servir ao poder espiritual, pois Deus é quem outorga o poder.  

Conforme vimos, Eiximenis, franciscano catalão, diz que Deus, alma da comunidade, 

entregava ao povo o poder que depois, respeitada a liberdade humana, era repassado ao 

príncipe.  “Eiximenis, em seu pensamento político pré-humanista e franciscano, é bastante 

claro ao admitir a origem popular do poder”522.   

Um rei escolhido pelo povo, um rei devoto, de grande fé, ajudado pela divindade, 

que tem como meta estar sempre a “serviço de Deus”, comparado com as grandes 

personagens da história cristã, exemplo para todos os reis do mundo.  Assim é o D. João de 

Zurara, de Fernão Lopes, dos cronistas franciscanos.  Zurara avança um pouco mais.  As 

qualidades da família deste rei, ressaltadas em todas as crônicas analisadas, é muito mais 

recorrente na Crónica da Tomada de Ceuta.  Fernão Lopes preocupa-se mais com o 

“messias de Lisboa”, Zurara, além de se preocupar com este, quer também insistir no 

modelo da Ínclita Geração, o maior paradigma de família real.   

D. Felipa, chamada às vezes de “santa rainha”, é valorizada pela extremada 

devoção.  Mandava dar esmola aos pobres523, rezava, jejuava.  A doença que a vitimou, 

segundo as considerações da crônica, deveu-se mais à sua devoção do que à peste524.  Ao 

enaltecer as qualidades da rainha, Zurara faz uma espécie de explicação sobre as virtudes.  

A primeira delas é a justiça.  Também fala da prudência e temperança, silêncio e ocupação 

e, claro, da devoção.  A rainha as possuía todas e em grau elevado.  A devoção, contudo, é 

mencionada com constância.  Narra o cronista que, já moribunda, a rainha chama os 

clérigos para que rezassem o ofício dos mortos.  De todos era ela a mais atenta, pois 

quando algum religioso errava o ofício, ela o corrigia de imediato525.       

São fartos os elogios aos filhos de D. João526.  O “poder” dos infantes, 

exemplificado na expedição a Ceuta, é constantemente mencionado.  A amizade, a 

                                                 
522 FRÓES, Vânia Leite.  Op. cit. p. 95. 
523 Novamente, a valorização da esmola aos pobres.  Em outro trecho, afirma-se que “sua rriqueza toda era 
thezouro de pobres”. ZURARA, Gomes Eanes de. Op. cit. pp. 142-143.  Fernão Lopes, embora um pouco 
menos do que Zurara, também ressalta esta característica da rainha: “era cuidosa açerqua dos pobres e 
mimgoados”. Cf. LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte II. p. 226. 
524 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 117. 
525 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 139. 
526 Cf. por exemplo ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 24. 
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obediência a D. João – tanto como pai quanto como rei –, a coragem, a destreza na guerra. 

Tudo que enaltece os infantes é valorizado como exemplo, espécie de paradigma para os 

demais príncipes da cristandade. 

 

(...) e assy amdaram huu pedaço ataa que sse jumtou huua frota com a 
outra, homde aquelles jrmaãos ouveram amtre ssi muy gramde prazer, 
como aquelles cuja amizade amtre os vivos nom foi outra semelhamte. 
Ca çertamente taaes çimquo filhos assy obediemtes a seu padre e amigos 
amtre ssi, numca sse achou em espcrituras que os alguu primçipe 
tevesse.527 

  

Com relação a D. Duarte, o sucessor da coroa, diz-nos Zurara que se encarregou de 

todo o reino por ordem do pai, trabalhou tanto que sofreu de “humor menencollico”528.  O 

cronista multiplica elogios, sobretudo, ao infante D. Henrique que, depois do pai, é o maior 

herói da crônica.  Afirma Zurara que “elle do vemtre de sua madre trouxe comssigo 

abraçada a semelhança da cruz de nosso Senhor Jesu Christo, por cujo amor e rreveremça 

sempre teve muy gramde deseio de guerrear aos jmfies”529.  D. Henrique, no dizer do 

cronista, era o mais indicado, por suas virtudes, para suceder o pai no trono: “e devees de 

saber que o Iffamte Dom Hamrrique foy huu homem cujos feitos e estado amtre todos seus 

jrmaãos teve mayor avamtagem de rrealleza, leixamdo o Iffamte Duarte a que per dereita 

soçessom comvijnha de o fazer”530.  Devoto, D. Henrique nunca se separou do “lenho da 

vera cruz” dado por sua mãe a todos os infantes no leito de morte.  Zurara argumenta que o 

próprio infante, ainda vivo quando a crônica estava sendo escrita, lhe confessou que apenas 

por um dia, por esquecimento, ao tirar a camisa, separou-se do lenho531.  D. Felipa também 

deu espadas aos filhos, cada uma representava um tipo de encargo dado a cada infante.  Na 

vez de presentear D. Henrique, diz a rainha: 

 

Bem vistes a rrepartiçom, que fiz das outras espadas que dey a vossos 
jrmaãos. e esta terçeira guardey pera vos, a quall eu tenho que assy como 
vos sooes forte, assy he ella.  E porque a huu de vossos jrmaãos 
emcomendei os povoos, e a outro as donas e domzellas, a vos quero 
emcomendar todollos senhores, cavalleiros fidallgos e escudeiros destes 
rregnos, os quaaes vos emcomendo que ajaaes em vosso espiçiall 
emcarrego.532 

                                                 
527 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 115. 
528 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. pp. 88-89. 
529 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 45. 
530 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 73. 
531 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 127. 
532 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. pp. 128-129. 
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Valorizando ainda mais D. Henrique, Zurara conclui: “bem mostrou a Rainha em 

aquellas pallavras, que assy disse ao Iffamte Dom Hamrrique, que o amava 

espiçialmente”533. 

Encontra-se, na crônica, o relato da visão que teve Fernão de Álvares Cabral a 

propósito de D. Henrique.  A intenção do relato é demonstrar como Deus está com o 

infante.  Além disso, a visão enfoca um aspecto muito recorrente na crônica: a valorização 

de D. Henrique como um grande matador de mouros, uma espécie de lutador abençoado 

para cumprir a divina tarefa de exterminar infiéis.  Vejamos um trecho desta visão:  

 

E quando lhe pareçia, que o Iffante dava algum golpe em algum mouro, o 
seu prazer era tamanho que todo o rrosto se lhe enchia de rriso, e muito 
mais quando lhe pareçia que o matava. e entam começava desforçar o 
Iffante, dizendo, que nom temesse nenhuua cousa, que Deus o 
ajudaria534. 

 

Sua força, entretanto, não bastaria.  Zurara sempre lembra como D. Henrique é 

auxiliado pela divindade.  O infante em questão foi escolhido por Deus e, complementando 

ainda mais a auréola de santidade de D. Henrique, é considerado defensor da Igreja: 

 

Empero nom quero este feito de todo atribuir aa sua força, porque 
comsijro que quis nosso Senhor Deos trazer ao mundo por deffemssam 
do seu samto templo, que he a sua samta egreia, e por vimgamça dos 
erros e cometimentos que aquelles jmmijgos da ffe fezeram per mujtas 
vezes aos seus fiees christaãos, a este primçipe, que assy como seu 
cavalleiro, armado das armas da samta cruz, pelleiasse no seu nome.535 

 

Veja-se quais interessantes vetores constroem a imagem de D. Henrique. 

Obediente, valente, cavaleiro exemplar, devoto, escolhido por Deus e defensor da Igreja.  

As instâncias espirituais e temporais se sintetizam em sua figura.  Logo abaixo do rei 

“catholico e santo” tem-se um valoroso cavaleiro que, pelas armas, extermina infiéis e 

defende a Igreja.  Filho de rei, é autoridade temporal; ao guerrear, luta pela Igreja.  A causa 

do reino e a causa cristã estão imbricadas, outro indício da confluência entre o súdito 

português e o cristão.  O infante que auxilia na expansão além-fronteiras de Portugal é 

também o defensor da Igreja Universal, o grande herói da luta contra os infiéis.  Sobre o 

                                                 
533 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p.  129. 
534 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 178. 
535 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 219. 
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cristão/súdito, nada mais emblemático do que a frase atribuída a D. João I com relação à 

Ceuta: “porem minha voomtade he com a graça de Deos de leixar esta cidade sso a 

obediemçia de nosso Senhor Jesu Christo e da coroa de meu rregno”536. 

Zurara também se preocupa com a questão de Alfarrobeira.  O cronista que 

enaltecia D. Henrique, obviamente se esforçaria para argumentar a favor da inocência do 

infante em questão.  Afirma que D. Henrique muito se esmerou em salvar o irmão, ao 

contrário do que alguns disseram.  O interessante é que nesta argumentação encontra-se 

mais uma qualidade importante na construção da imagem de D. Henrique, a saber: sua 

obediência.  Se fosse contra outra pessoa qualquer, certamente D. Henrique lutaria até o 

fim, mas se não o fez, foi por lealdade a seu rei e senhor537.  O infante Henrique é exemplo 

de cristão, de filho, de cavaleiro e também de súdito.  Conforme demonstra Silvio 

Galvão538, a figura do infante Henrique é um modelo para todos os senhores do reino.  Ao 

mesmo tempo em que sua imagem é comparada a de D. João I, Zurara também ressalta sua 

exemplar obediência e lealdade, transformando-o no súdito perfeito.   

Os elogios que no Horologium Fidei se fazem ao infante coadunam-se com o 

enaltecimento feito por Zurara.  O grande príncipe e grande cavaleiro é, também, o infante 

cristão com autoridade teológica, com profundo saber e capacidade argumentativa nos 

assuntos da fé.  Para André do Prado, nenhum entre seus pares fez tanto, um verdadeiro 

modelo a ser seguido.  E Zurara observa a seu respeito: “espelho de todollos vivos”.  

Levando em conta que as duas obras foram escritas em épocas aproximadas, é útil 

interrogar sobre a coordenação do próprio infante na construção desta imagem.  Bem 

relacionado com a cúria romana e com a ordem franciscana, ainda vivo quando estes 

autores escreviam, D. Henrique pode ter sido responsável por fazer de sua imagem o 

modelo ideal desta faceta da ideologia avisina que aqui investigamos: o cristão/súdito.  

  E quanto ao antimodelo? Do mesmo modo que inquirimos as crônicas 

franciscanas, é necessário analisarmos como as crônicas régias delineiam o outro.   

O outro com maior recorrência na Crónica de D. João I é, sem dúvida, o 

castelhano.  Como é a imagem que Fernão Lopes faz deste castelhano?  Primeiramente, 

importa rotulá-lo de cismático.  O castelhano, obediente ao antipapa, está do lado do erro, 

da ilegalidade.  Também presente nas crônicas franciscanas, o castelhano cismático é, 

                                                 
536 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 258. 
537 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 134. 
538 QUEIRÓS, Sílvio Galvão de. “Pera Espelho de Todollos Uiuos” – a imagem do infante D. Henrique na 
Crônica da Tomada de Ceuta. Dissertação (mestrado em História). Niterói: UFF, 1997. 
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lembremos, cristão.  Classificá-lo como o outro, equiparando-o aos não-cristãos, é algo que 

fazemos seguindo a lógica do que as fontes sugerem.  A análise fez saber que, para Fernão 

Lopes – e também para os cronistas franciscanos – o cismático opõe-se ao cristão.  São 

ínfimas as considerações de que os castelhanos também integram a cristandade539 – afinal, 

como podem fazer parte da comunidade da fé se obedecem ao papa errado?  Eles surgem 

como traidores da verdadeira fé.  “Treedor çismatico castellaão”, diz Fernão Lopes.  E di-

lo com freqüência.  Na maioria das vezes que o tema castelhano aparece nas linhas da 

crônica em questão, é atribuído a ele o qualificativo de traidor ou cismático.  Outras vezes 

surge como inimigo, invasor, cruel ou desonesto.   Mesmo os portugueses que não aderem 

à causa do mestre de Avis são tidos como “treedores çismaticos”540, o que nos mostra a 

equivalência, comum nas crônicas, entre o que erra e o que lhe é conivente.   

Um dos aspectos mais interessantes com relação ao castelhano é a equivalência ao 

herege.  Nota-se, no conjunto das fontes que analisamos, como estão equiparados todos 

aqueles classificados como os outros.  É óbvio que há diferenciações entre os classificados, 

mas, muitas vezes, são igualmente rechaçados ou condenados com o mesmo rigor.  Em 

quase a totalidade dos casos nota-se o uso do termo herege para designar o outro.  O 

castelhano delineado por Fernão Lopes também mereceu esse qualificativo, como se 

constata na explanação da “ladainha”: “(...) porque nom soomente som mártires, os que 

padecem por nom adorar os idollos; mas aimda aquelles que dos hereges sçismaticos som 

perseguidos por nom desemparar a verdade que tem”541. 

Enquanto alguns “hereges” são vencidos por argumentos ou mortos pela espada, 

estes, os castelhanos, devem ser expulsos do reino português.  São invasores que, além de 

não obedecerem ao verdadeiro pastor da Igreja, não respeitam os tratos firmados entre reis.  

Diz o mestre: “oo amigos! Esforçaaevos por Deos, e tiraae bem, e nembrevos vossas 

molheres e fazemdas, e os filhos e terra dhu sooes naturaaes, e trabalhaae por deitarmos 

estes emmiigos fora daqueste logar”542.  

O castelhano, cismático, invasor do reino, guiado por um rei que não honra os 

tratos, possui uma considerável superioridade militar em relação aos portugueses do mestre 

de Avis.  A qualidade do exército, a maioria de armas e homens, enfim, tudo que poderia 

constituir uma espécie de elogio aos castelhanos, não passa de motivo para a valorização 
                                                 
539 Cf. por exemplo uma das raras passagens que relatam a devoção cristã dos castelhanos em LOPES, 
Fernão. Crônica de D. João I, parte I. pp. 251-253. 
540 Cf. por exemplo LOPES, Fernão. Ibid. p. 86. 
541 LOPES, Fernão. Ibid. pp. 342-343 (grifos nossos). 
542 LOPES, Fernão. Ibid. p. 356. 
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dos milagrosos sucessos de D. João.  O discurso de Fernão Lopes está muito bem 

organizado.  Não há conotação positiva para o castelhano.  O valor do inimigo só está lá 

para fortalecer a idéia de sacralidade portuguesa.  

O judeu, este outro que recebe tratamento ambíguo em André do Prado, quase 

ausente nas crônicas franciscanas, possui recorrência muito baixa em Fernão Lopes.  

Também neste autor notamos certa tolerância com o judeu, diferente de uma explícita 

condenação perceptível em outros temas da categoria o outro.  Isto denota a política que a 

dinastia de Avis teve com as comunidades judaicas, segregadas, mas toleradas e, em alguns 

casos, protegidas.  Emblemático a este respeito é o capítulo XIV da primeira parte da 

crônica em tela, cujo título é “como os da çidade quiserom rroubar os judeus e ho meestre 

os deffedeo que lhe nom foi feito”.  Em meio à agitação e à insegurança que teve lugar em 

Lisboa após a morte do conde Andeiro e também a do bispo, a população cogitou de 

roubar alguns judeus ricos, como os servidores da rainha, Dom Yuda e Dom Davi Negro.  

Estes, acorreram ao mestre de Avis pedindo-lhe proteção.  D. João e os condes que o 

acompanhavam cavalgaram até a judaria, cercada pela população agitada.  Ante o 

questionamento do mestre, o povo responde: “estes treedores destes Judeus dom Yuda, e 

dom Davi Negro que ssom da parte da Rainha, teem gramdes tesouros escomdidos, e 

queremos lhos tomar e dallos a vos que queremos por nosso senhor”.  Responde então o 

mestre: “nõ queiraaes esta cousa fazer, mas leixaae vos a mim esse cuidado e eu porei 

sobrello remedio”.  Convictos de que estavam contribuindo para a causa do mestre, os 

revoltosos continuaram aglomerados e o impasse foi resolvido da maneira que se segue: 

 

Disserom estonçe os Comdes ao Meestre: Senhor, querees bem 
fazer?  Partiivos daqui, e hirssea esta gemte toda com vosco, e nom 
curarom mais disto que fazer querem.  E o Meestre fezeo assi, e foromsse 
todos com elle pella rrua Nova; e ficamdo poucos, desfezesse gram parte 
daquella assuada.  Alli disse o Meestre a Amtam Vaasquez que era Juiz 
do Crime na çidade, que mamdasse apregoar da parte da Rainha sob çerta 
pena, que nom fosse nehuu tam ousado de hir aa Judaria por fazer mall a 
Judeus; e ell disse que o mamdaria apregoar da sua parte, mas nom já da 
Rainha; e o Meestre lhe deffemdeo que o nom fezesse; e ell nom curou 
em esto de sua defesa, e mandouho apregoar da sua parte.543 

 

Primeiro aspecto a observar: a conotação negativa ao judeu – traidor – parte da 

população.  O mestre de Avis tenta, à base de convencimento, resolver a situação, proteger 

os judeus.  Em seguida, põe sua autoridade em prática publicando uma norma, sobrepondo-
                                                 
543 LOPES, Fernão.  Ibid. p. 35.  Para o episódio inteiro, cf. pp. 33-35. 
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se à rainha – nota-se que D. João ainda não era rei, nem mesmo havia sido nomeado 

“defensor e regedor” do reino.  O episódio revela mais um enaltecimento do mestre do que 

uma valorização dos judeus, mas denota a política avisina com relação à população judaica 

que, mesmo com as regras de apartamento, era importante politicamente.  Ademais, o 

adjetivo “treedores” não está vinculado à crença judaica, tampouco a algo semelhante ao 

caso castelhano (Cisma e invasão do reino).  Os judeus em questão são acusados de traição 

por serem “da parte da Rainha”, e não pelo fato, em si, de serem judeus.  Sua inclusão no 

grupo dos protegidos do mestre de Avis os faz parte de algo maior, da cidade ou mesmo do 

reino.  Judeus, dentro dos limites de Portugal, estão sob a tutela do rei – e na ausência 

deste, o defensor da população deve protegê-los.  Enfim, apesar do comportamento 

ambíguo com relação a eles, um ponto é certo para a política avisina: são também súditos. 

Não são, porém, dignos de defender o reino.  Conta o cronista que quando Lisboa 

passava por suas atribulações, escasseando mantimentos, decidiu-se “deitar fora as gemtes 

minguadas e nom perteeçemtes pera deffemçom; e esto foi feito duas ou três vezes, ataa 

lamçarem fora as mançebas mundairas e Judeus e outras semelhamtes, dizemdo que pois 

taaes pessoas nom eram pera pellejar”544. Ou seja, na falta de alimentos, dispensa-se os 

menos dignos para lutar e os judeus estão entre eles.  Fato digno de nota, mormente quando 

constatamos que até clérigos e frades pegam em armas para defender o reino. 

Vemos também os judeus de Lisboa como auxiliares da causa do Mestre de Avis.  

Devido aos gastos de D. Fernando, quando o mestre assumiu o posto de “regedor e 

defensor” do reino, não havia reservas suficientes para manter a guerra com Castela.  A 

cidade de Lisboa resolve, segundo Fernão Lopes, a situação financeira, pois “hordenarom 

de dar ajuda e fazer serviço ao Meestre de alguns dinheiros”545.  Os judeus tiveram nisto 

importante papel: 

 

Aallem desto, pedio o Meestre a alguuas pessoas da çidade e de 
seu termo, que emtemdeo que o podiam fazer, çertos dinheiros 
emprestados; e todos lhe offereçiam de boa voomtade, quallquer cousa 
com que o ajudar podiam; e a Comuna dos Judeus afora o que pagarom 
no serviço, lhe emprestarom seseemta marcos de prata. 546 

 

                                                 
544 LOPES, Fernão. Ibid. p. 306. 
545 LOPES, Fernão. Ibid. p. 99. 
546 LOPES, Fernão. Ibid. p. 99. 
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Há um interessante episódio entre um judeu, Davi Negro, e um frade franciscano 

que servia de mensageiro do conde D. Gonçalo547.  Por ser muito amigo do judeu, o frade 

confessa um importante segredo com relação aos planos que visavam a morte do rei de 

Castela, pois receava pela segurança de D. Davi Negro e sua família.  Não cabe aqui 

detalhar o ocorrido.  Interessa-nos notar como Fernão Lopes destaca a amizade entre o 

frade – que compõe a plêiade dos mais enaltecidos na crônica – e um judeu – figura que 

provoca reações ambíguas.  Ressalta ainda a confiabilidade que o religioso nutria por Davi 

Negro.   

O judeu também é mencionado com conotação positiva quando serve de parâmetro 

para as analogias.  Neste sentido, o cronista não se refere à sua época.  Trata-se de uma 

referência ao passado, à tradição vétero-testamentária.  A história de vitórias, de 

perseguições e de pacto com Deus é bastante pertinente na construção da sacralidade 

avisina.  Os portugueses são, como faz crer Fernão Lopes, o novo Povo Eleito. 

Com relação ao mouro, as referências são raras.  As poucas menções encontradas 

não nos dizem muito.  Mas é possível perceber a presença dos mouros nas cidades, 

participando de um ou outro acontecimento, surgindo, à semelhança dos judeus, como 

parte da cidade, ou seja, do povo.  Como no caso da ajuda financeira da cidade de Lisboa 

que mencionamos acima.  Nesta ocasião, os mouros de Lisboa também auxiliaram o 

mestre de Avis548.  Vemos também Fernão Lopes unir mouros e cristãos num 

acontecimento que não pode ser desprezado.  A causa do mestre, a necessidade de unir os 

portugueses para expulsar o invasor, a pregação do “evangelho português” e a obediência 

ao papa romano são os fatores mais importantes no contexto narrado por Fernão Lopes. O 

problema da crença do judeu ou do mouro ou a necessidade de luta contra o infiel cedem 

lugar a aspectos mais relevantes no enaltecimento de D. João.  Interessa muito mais unir 

todo o povo português – inclusive judeus e mouros – sob a tutela deste “messias” que 

liberta todo o reino.  Por isso, a sacralidade da causa do mestre está acima dos motivos que 

separam mouros de cristãos.  É justamente na narração de um milagre que o cronista 

coloca, lado a lado, mouros e cristãos.  

 

E foi maravilha na noite seguimte, que Christaãos e Mouros que 
vellavom o muro da parte de Sam Vicete de Fora, açerca domde he feita 
hua capella que chamam dos Mártires que forom na tomada da çidade, 

                                                 
547 LOPES, Fernão. Ibid. pp. 155-156. 
548 LOPES, Fernão. Ibid. p. 99. 
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quamdo foi cobrada de Mouros, que aa mea noite, vellamdo alguus, 
virom viinte homees vesem vestiduras alvas assi como sacerdotes; e 
quatro delles tragiam nas maãos quatro cirios açesos, e hiam e viinham 
em procçissõ emtramdo demtro na egreja, e fallavõ muito baixo amtressi, 
como se rrezassem alguuas horas. Os do muro quamdo virom aquesto, 
ficarõ muito espamtados, e começarom de chamar os outros que 
oolhassem tã gramde milagre, e supitamente desapareçerom.549 

 

Há, na segunda parte da crônica, um trecho bem semelhante, mas que substitui o 

termo “cristãos” por “portugueses”. Todos novamente unidos: portugueses, judeus e 

mouros para, desta vez, expulsar o castelhano.  Nota-se como, para o cronista, é mais 

importante denegrir acima de tudo o castelhano:  

 

(...) e forão se triguosos pola manhaã as portas co pemdaõ levamtado, e 
muitos portugueses e judeus e mouros que no luguar moravaõ com eles 
de mestura, e começarão bradar altas vozes, as portas co pemdaõ e pelos 
muros: Portugal! Portugal! por El Rey dom Johão! Morrão os tredores 
cismaticos castelãos!550. 

 

Os infiéis, bem como os judeus, não estão somente integrados à comunidade 

citadina e ao reino.  Na explanação do doutor João das Regras, ao falar da necessidade de 

unidade na Igreja, com apenas um papa no comando – o romano, obviamente – é exposto 

que os não-cristãos podem ser castigados também pelo papa: “pois se os Judeus e os 

Imfiees o Papa pode castigar e punir, dos Christãaos nom he de teer duvida”551.  

Por vezes, nota-se que o infiel é usado como parâmetro de ofensa ou considerado 

inferior.  Em alguns casos, atitudes condenáveis são repreendidas como se fossem atos de 

infiéis e não de cristãos552. 

Na Crónica da Tomada de Ceuta há uma modificação quanto à construção da 

imagem do outro.  A Zurara não interessa mais definir com precisão os aspectos negativos 

do castelhano.  Muda-se o foco.  Está direcionado para além-fronteiras.  Trata-se agora da 

expansão e não mais da defesa.  Uma expansão que aglutina diferentes fatores: expandir a 

coroa portuguesa, expandir a fé cristã e expurgar o erro dos infiéis.  Diferentes fatores de 

um mesmo princípio: cristão e português são quase sinônimos.  O providencial, ainda 

                                                 
549 LOPES, Fernão. Ibid. p. 213. 
550 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte II. p. 133. 
551 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte I. p. 400. 
552 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte II. p. 67. 
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presente, é relido.  O providencialismo do rei vai, paulatinamente, sendo associado à 

expansão da fé.  É a idéia de Reino associando-se, aos poucos, à noção imperial553. 

Feitas as pazes com Castela, insiste-se no fato de que portugueses e castelhanos são 

cristãos (em Fernão Lopes, tal fator era quase ignorado).  Se são cristãos, o rei D. João I, 

mesmo tendo guerreado justamente, aflige-se por ter matado tantos irmãos de crença.  É 

esta a versão que Zurara procura construir.  Um rei querendo remir o pecado de ter 

mantido uma longa guerra com um reino cristão. O cronista somente insiste nisto para 

justificar a empreitada a Ceuta, lugar de infiéis.  Cristãos foram mortos, agora, para 

cumprir penitência, matam-se mouros.  O próprio D. João I, segundo Zurara, admite: “(...) 

soomente me lembra como çugey meus braços em samgue dos christaãos o quall posto que 

justamente fezesse, ajmda me pareçe demtro em minha comçiemcia que nom posso dello 

fazer comprida peemdença, salvo se os muy bem lavasse no samgue dos jmfiees”554.  A 

morte do mouro é, na visão exposta por Zurara, um dos maiores benefícios que se faz ao 

cristianismo.  Afirma o autor da crônica que “o estado militar nom he por outra cousa 

tamto louvado amtre os christaãos, como por guerrearem os imfiees”555.  Segundo a 

crônica em questão, derrotar os infiéis é tarefa dos príncipes cristãos, eles devem 

exterminar a “maa semente” que cresceu consideravelmente na horta do Senhor556.  Nota-

se, quanto a isto, uma linha lógica que passa de um cronista a outro e que procura adequar-

se aos fatos narrados.  Somente no final da segunda parte da Crônica de D. João I, Fernão 

Lopes começa a construir a idéia de guerrear com o infiel.  A imagem deste infiel será mais 

bem construída em Zurara, quando o que importa é justificar a tomada de Ceuta, atribuir a 

conquista à sacralidade portuguesa, à missão dos reis portugueses em desempenhar o 

“serviço de Deus”. 

Vale lembrar que o cristão que não luta contra o erro equivale-se ao que erra.  

Aquele é tão, ou mais, culpado do que este.  Nas palavras de Zurara: 

 

Polla quall cousa parece aquelle que sse teem por catholico e verdadeyro 
christaão, e com toda sua força nom sse despoõe a deffemder a sua samta 
ffe, nom he verdadeiro cavalleiro nem nembro de Jesu Christo, nem teem 
parte alguua com elle, e que he pior que cada huu daquelles jmfiees.557 

 
                                                 
553 FRÓES, Vânia Leite. Op. cit. p. 122. 
554 ZURARA, Gomes Eanes de. Op. cit. p. 65. 
555 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 36. 
556 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. pp. 199-200.  Nota-se, com relação a esta função dos príncipes, a 
associação entre as categorias poder temporal e o outro. 
557 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 157. 
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Este parece ser o princípio segundo o qual é possível equiparar todos que 

classificamos na categoria o outro.  Cristãos que cometem erros de interpretação do 

dogma, judeus, mouros, cristãos cismáticos, enfim, todos que vislumbramos nas fontes 

analisadas são incluídos em condenações muito semelhantes.  Todos estão, de uma maneira 

ou de outra, excluídos da comunidade da fé.  Segundo o que analisamos, parece ser comum 

nestes homens de fins da Idade Média levar qualquer erro (e a conivência) até as últimas 

conseqüências.  Somente é cristão aquele que se encaixa em todos os requisitos presentes 

na representação social que estamos investigando. 

Já nos referimos acima sobre os elogios ao infante D. Henrique.  Este é virtuoso por 

matar muitos infiéis.  Depois de confirmada a expedição até Ceuta, D. Henrique não 

continha sua ansiedade e passava longos instantes, ele e seus irmãos, imaginando-se “no 

meyo daquella çidade emvolltos antre os mouros allegramdosse com o espalhamento do 

seu sangue”558.     

Além de ser “inimigo da fé”, o mouro é tido como inferior por natureza, de fraco 

entendimento e, às vezes, retratado de forma quase animalesca.  Deixemos que Zurara faça 

sua descrição de um mouro que mais parece saído de um bestiário: 

 

E amtre aquelles mouros amdava huu mouro gramde e crespo todo nuu, 
que nom trazia outras armas senam pedras. mais aquellas que elle 
lamçava da maão, nom pareçia que sahia senom dalguu troom ou 
colobreta tamto era forçosamente emviada (...) nem a vista daquelle 
mouro nom era pouco espamtosa. ca elle avia o corpo todo negro assy 
como huu corvo, e os demtes muy gramdes e alvos, e os beyços muy 
grossos e rrevolltos.559 

  

Zurara reserva espaço à voz dos infiéis que ele tanto desvaloriza.  O mouro, ao 

tomar a palavra nas páginas da crônica, é alguém que medra ante a figura de D. João.  No 

relato de uma profecia, a notícia de que o rei D. Pedro tinha um filho bastardo faz chorar o 

velho mouro.  Ele sabia que este bastardo tornar-se-ia rei e que seria “o primeiro começo 

da destruiçom dos mouros”560. 

Com tamanha desvalorização do inimigo infiel, pergunta-se: e a concepção, 

presente em Fernão Lopes, do mouro como súdito?  O inimigo de outras terras não se 

confunde com o mouro do reino português.  Embora não haja a mesma concepção de 

                                                 
558 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 34. 
559 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 204. 
560 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 57. 
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Fernão Lopes – talvez isto causaria um paradoxo difícil de ser resolvido dentro do discurso 

de Zurara – o mouro que vive sob a tutela do rei português é mencionado algumas vezes.  

Quanto a este, diz-se que é “mouro forro”.  

 

Que poderia agora sospeitar ouvimdo as novas de tamanho ajumtamento, 
cuja fama espamtava muitos primçipes da christamdade quamto mais que 
os mouros forros que vivem em este rregno, veemdo assy aquelle 
ajumtamento como homees, que nom perderam aquella amizade com 
todollos outros mouros que a sua seita rrequeria, numca çessavam de 
pregumtar quall era o verdadeiro proposito delRey.561       

 

Quanto aos outros temas da categoria o outro, não há muita diferença em relação a 

Fernão Lopes.  O judeu, por exemplo, é um personagem que surge em determinados 

contextos sem que se faça muitas considerações a seu respeito.  Contudo, tanto quanto o 

cronista que o antecede, Zurara utiliza-se do judeu do Antigo Testamento para valorizar os 

feitos da dinastia avisina. 

As crônicas franciscanas sintetizam o exposto pelos dois cronistas régios.  Os 

outros mais referenciados em Fernão Lopes e Zurara também são os mais presentes nas 

obras dos cronistas franciscanos: o castelhano cismático e o mouro infiel.  Na pena dos 

frades, contudo, eles se equiparam em importância.  Cada cronista de Avis escreve de 

acordo com os interesses em jogo, ou seja, com o que se pretende legitimar.  Os cronistas 

franciscanos aproveitam-se dos dois tipos de legitimação, ou antes, das duas condenações 

que, ao mesmo tempo em que afirmam quem não é verdadeiramente cristão, também 

dizem quem é português.  

As categorias analisadas até aqui, poder espiritual, poder temporal e o outro, 

constituem o núcleo central da representação social cristão.  Tal como nas fontes 

franciscanas, os temas destas categorias possuem freqüência e poder associativo em nível 

elevado.  Mas há uma categoria que, embora nas crônicas franciscanas constitua um 

elemento periférico, aglutina temas muito salientes nas crônicas régias.  Trata-se da noção 

de coletivo e comunidade.  

A categoria comunidade difere pouco do que vimos no referente às crônicas da 

ordem franciscana.  Os temas são os mesmos: geralmente dizem respeito ao povo 

português, à cidade ou à Igreja.  O que diferencia os resultados colhidos a partir da análise 

das crônicas régias é o fato de que os atributos necessários para uma categoria ser 

                                                 
561 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 106. 
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considerada integrante do núcleo central são identificáveis também nos temas ligados à 

comunidade.  Portanto, na representação social de cristão implícita nas obras de Fernão 

Lopes e Zurara tem-se também a categoria comunidade inclusa no núcleo central.  O que 

denota uma pequena diferença em relação à representação delineada a partir das fontes 

franciscanas.   

Em Fernão Lopes constata-se como o tema “povo português” aparece, não só com 

muita freqüência, mas também associado a outros temas.  Este povo, em muitos passos da 

crônica, é identificado com o povo das cidades.  O mestre de Avis, em todo o processo que 

culminou em sua subida ao trono, teve ajuda abundante do povo da cidade, sobretudo de 

Lisboa.  Álvaro Pais garante ao mestre que o “poboo”, “moormente demtro na çidade”, 

daria a ele ajuda562.  Assassinado o conde Andeiro, o boato de que o mestre de Avis havia 

morrido correu a cidade.  Prontamente, a população, a “arraia-miúda”, faz um grande 

alvoroço563.  São eles que correm pela cidade matando quem julgavam ser contrário ao 

mestre.  O povo é contra a rainha, quer o mestre.  Muito antes das cortes de Coimbra, 

vemos, nas páginas de Fernão Lopes, o povo pedir que o mestre de Avis se torne rei de 

Portugal. 

Este povo destituído insere-se numa relação de oposição com relação aos senhores.  

Fernão Lopes deixa-nos entrever o embate dos “pequenos” contra os “grandes”.  É claro 

que os grandes senhores que se aliam ao mestre de Avis são valorizados tanto quanto o 

“poboo meudo” – embora a luta deste seja mais admirável, por persistirem, sem armaduras, 

mal armados, mal alimentados.  Porém, o povo simples nunca decepciona o mestre.  

Grandes fidalgos debandam-se para o lado castelhano, em troca de senhorios ou outro 

motivo qualquer que seja próprio da fidalguia.  O povo das cidades almeja unicamente ter 

o mestre como rei.  Esta oposição é clara no trecho seguinte: 

 

Pois que dissemos parte dos senhores e fidallgos que sse veherom 
pera elRei de Castella, convem que digamos dos logares que tomarom 
sua voz e lhe obedeçiam, por veerdes como teve gram parte do rregno a 
sseu mãdar, per todallas comarcas delle.  Nom porem que os poboos 
moradores dos logares lhos dessem, nem lhe obedeeçessem per seu 
grado; mas os Alcaides e os melhores de cada huu logar lhes offereçiam, 
e tomavom sua voz e a faziam tomar aos pequenos per força.564 

 

                                                 
562 LOPES, Fernão. Crónica de D. João I, parte I. p. 14. 
563 LOPES, Fernão. Ibid. p. 24. 
564 LOPES, Fernão. Ibid. p. 132. 
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Esta noção de coletivo, o povo, não figura na crônica somente como os 

beneficiados das ações do mestre.  O povo é, em si, um protagonista.  Acorre ao mestre, 

auxilia-o na defesa do reino.  Os temas mestre de Avis e povo (e suas variantes: poboo 

meudo, gemtes das cidades, etc.) estão em constante associação nas linhas de Fernão 

Lopes.  Seja no auxílio prestado ao mestre pelo povo, seja na admiração quase religiosa 

deste povo por D. João, seja, enfim, por todas as outras relações entre mestre de Avis e 

povo que percebemos na crônica, é indiscutível que o primeiro rei de Avis possui uma 

imagem construída à base do apoio popular.  Além disso, era necessário justificar também 

a eleição do mestre.  Teoricamente, o povo – representado nas cortes de Coimbra – 

escolheu seu rei – e independente das cortes, a todo passo o cronista afirma que a escolha 

foi feita nas ruas.  É óbvio que Fernão Lopes baseia-se na teoria da origem popular do 

poder.  Deus outorga o poder ao povo e este escolhe seu governante.  

Portugal inteiro torna-se uma grande idéia de comunidade.  O reino é, muitas vezes, 

associado ao povo ou à cidade.  Fernão Lopes atribui as seguintes palavras aos cidadãos de 

Lisboa: “vaamos ao Meestre e peçamos lhe aficadamente, que seja sua merçee em toda 

guisa, tomar carrego de defemder esta çidade e o rregno”565.  Em outros casos, o cronista 

afirma que a cidade de Lisboa é a “cabeça do rregno”.  Esta cidade, a primeira a seguir o 

mestre, a que sofre atribulações permitidas por Deus e impostas pelo inimigo, é malquista 

pela rainha566, ao passo que é associada ao mestre, o “Mexias de Lixboa”.  Como nos diz 

Vânia Fróes, “a cidade aparece como um corpo, um núcleo unitário em que Rei/Povo são 

idéias chaves”567.   

Uma dinastia que se afirma com forte política urbana, que constrói sua memória 

com base nas cidades e que se relaciona muito bem com uma ordem religiosa 

essencialmente urbana.  Não se trata simplesmente de uma aproximação com a valorização 

das cidades promovida pelos franciscanos.  O que chama a atenção é a semelhança 

temática entre os discursos cronísticos da dinastia avisina e dos frades menores 

portugueses.  A noção de pertencimento que constrói a identidade portuguesa é a mesma 

nos dois discursos.   

Verdadeira noção de pertencimento, ser do povo ou da cidade equivale a ser 

português.  Fernão Lopes também insiste na idéia de que não basta ter nascido nos limites 

do reino.  Ser português é algo mais.  Nesta linha lógica, o cronista afirma que uns são 
                                                 
565 LOPES, Fernão. Ibid. p. 400. 
566 Cf. por exemplo LOPES, Fernão. Ibid. p. 60. 
567 FRÓES, Vânia Leite. Op. cit. p. 127. 
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mais portugueses que outros.  É enaltecido o povo das cidades fiéis à causa do mestre.  

Tanto os simples como os fidalgos que lutam a todo custo para libertar Portugal do rei de 

Castela são considerados “verdadeiros portugueses”.  Notamos, passo a passo, a construção 

simbólica do cronista.  Tudo o que qualifica o verdadeiro cristão, qualifica também o 

verdadeiro português.   É sabido que este aspecto é identificável na obra de Fernão 

Lopes568.  Todavia, chamamos atenção para a homologia entre Fernão Lopes e Zurara e, 

mais relevante ainda, entre estes cronistas e os autores franciscanos.  Não apenas as noções 

de pertencimento se assemelham, também as instâncias de poder – importantes na 

construção das identidades – são basicamente as mesmas.    

Em Zurara notamos a continuidade desta idéia de comunidade.  Embora diminuam 

as referências às “gemtes das çidades”, a noção de povo surge, num ou noutro trecho do 

sucessor de Fernão Lopes, por exemplo quando a rainha D. Felipa diz a D. Duarte: “(...) 

vos emcomemdo seus povoos e vos rroguo que com toda fortelleza seiaaes sempre a elles 

deffemssom”569.  Ou então quando se afirma que o povo de Deus é “emcarrego” dado ao 

rei570.  Nota-se aqui a confluência entre a função do poder régio e a noção de coletivo, 

respaldada pela ação divina.  Deus, que dá o poder, encarregou o rei de cuidar do povo que 

não é simplesmente do reino, mas do próprio Deus.  Foi Deus quem deu ao povo português 

este rei que a crônica faz crer que seja abençoado.  E foi este rei quem pôs a coroa na 

“cabeça do seu povoo”.  O rei popular criado por Fernão Lopes permanece vivo em Zurara.   

Uma noção de coletivo quase insignificante em Fernão Lopes é um pouco mais 

valorizada por Zurara.  Referimo-nos à concepção de Igreja como corpo, comunidade dos 

fiéis, ou seja, a igreja militante que lemos nas palavras do cronista: “que como em este 

corpo glorioso da egreia millitamte, cuja cabeça he Jesu Christo nosso rremjdor, seiamos 

todos seus nembros”571.  Idéia que, apesar de pouco freqüente no texto, é mais valorizada 

do que a Igreja como autoridade, como instância de poder.  Quando Zurara opõe cristãos a 

infiéis e atribui ao reino português a missão de defender a Igreja, ele identifica portugueses 

a membros do corpo.  Não se pode afirmar que os súditos do rei português são os únicos 

membros deste corpo, mas não interessa ao cronista destacar os outros cristãos, ele 

simplesmente os omite.  Sabe-se que a comunidade dos fiéis vai muito além dos limites do 

reino português, mas é como se o cronista desse a entender que os que se encontram nestes 

                                                 
568 Cf. Por exemplo FRÓES, Vânia Leite. Ibid. p. 120. 
569 ZURARA, Gomes Eanes de. Op. cit. p. 127. 
570 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 155. 
571 ZURARA, Gomes Eanes de. Ibid. p. 162. 
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limites são os verdadeiros cristãos; afinal, defesa do reino confunde-se com defesa da 

Igreja, expansão da fé confunde-se com expansão da coroa portuguesa.  

Se compararmos o acima exposto com as crônicas franciscanas, constataremos que 

as noções de povo, gente portuguesa e Igreja são praticamente as mesmas.  Além do mais, 

os argumentos valorativos partem do mesmo princípio providencialista. 

Atributos do homem, categoria que, nas fontes franciscanas, ocupa posição 

periférica na representação social, também não adquire centralidade segundo as crônicas 

régias.  Como não se trata de fontes tratadísticas, é compreensível que não haja muitas 

considerações teóricas sobre a natureza humana.  Os cronistas apenas repetem a idéia, 

comum às outras fontes, de que o homem, ser único, é formado pelo binômio alma/corpo. 

Para reafirmar a semelhança dos dois discursos, é relevante atentar para o que nos 

diz Sílvio Galvão acerca do “discurso do Paço”, expressão cunhada por Vânia Fróes.  Este 

discurso é caracterizado por um ideal hierarquizado, urbano, corporativo, cortesão, cristão, 

nacional, ultramarino572.  Excetuando-se apenas o qualificativo cortesão, todos os outros 

podem ser detectados no discurso das crônicas franciscanas.  

Vimos o que as crônicas podem informar acerca das aproximações entre o discurso 

franciscano e o discurso régio.  Vejamos agora o que um tratado teórico pode esclarecer 

sobre tal aproximação.  

 

5.2- A Sacralidade na Prosa Avisina: a Vertuosa Benfeytoria e as aproximações com o discurso 

franciscano. 

 

O Livro da Vertuosa Benfeytoria objetiva principalmente a explicação sobre o 

“beneficiar”, ou melhor, a “benfeitoria” em todas as suas implicações: o que é a benfeitoria 

em si, quando e como deve ser dada e requerida, etc.  Mas, o infante D. Pedro e o frei João 

Verba, seus autores, ao escreverem sobre o tema que se propuseram, deram-nos 

explicações sobre o poder, a sociedade, a hierarquia, a conduta moral, etc.  Utilizar esta 

obra como fonte para entender a representação social de cristão no período que nos 

interessa é extremamente profícuo, como doravante perceberemos. 

Antes de analisar as concepções de poder na Vertuosa Benfeytoria, vejamos alguns 

pontos que aproximam a obra em questão do movimento franciscano.  Primeiramente, a 

concepção de pobreza – existente nas crônicas régias – possui papel fundamental nas 

                                                 
572 QUEIRÓS, Sílvio Galvão de. Op. cit. p. 28. 



 191

explicações do infante Pedro e de João Verba.  As fontes provenientes do ambiente régio 

não apenas exaltam a pobreza como insistem no valor da esmola.  Sendo o ato de 

beneficiar o eixo central do tratado, obviamente que a condição dos pobres seria 

explicitada pelos autores.  A ajuda ao destituído faz parte da ordo que organiza o mundo e 

consta nas Sagradas Escrituras.  Segundo a Vertuosa Benfeytoria, desde Moisés os homens 

são exortados a auxiliar os mais pobres: “e aquesta enssinança da ley antiga confirma o 

Nosso Senhor Christo Jhesu en a ley nova”573.  A pobreza possui também um sentido 

espiritual.  Os autores aludem àqueles que “dessemparando todallas cousas, vivem em 

pobreza spiritual por fugirem aos aazos dos pecados” 574.  Pode-se perceber um elogio 

implícito aos frades menores.  Aspecto mais bem explorado no trecho seguinte: 

 

Esto he vertude muy grande que alguus filham por mais livremente 
servirem a Deus e, nom querendo seer possuydores de cousa do mundo, 
som contentes de pedir a outrem o que a natureza per neccessidade 
requere.  E, poendo feuza em o geeral bemfeytor, por seu amor 
demandam o que ham mester.575 

 

Apesar de não encontramos menções diretas há frades menores, certos aspectos 

estão em clara conformidade com os ideais franciscanos.  A valorização da pobreza, o 

desprendimento material como caminho para espiritualidade, etc.  Até mesmo quando se 

critica o clero percebemos uma aproximação com o franciscanismo.  O teor da crítica aos 

monges, embora declaradamente baseada em S. Agostinho, lembra as opiniões dos frades 

observantes.  É malicioso aquele que vive no ócio cobiçando receber mais do que tem. O 

exemplo para ilustrar este desvio é justamente o do monge: “muytos andam fingidos e 

ypocritas sob avito religioso, os quaaes a arteyria do diaboo spargeo pello mundo pera 

cercarem as provincias.  E todos pedem e a todos requerem ou despesas de guaançosa 

myngua ou preço de fingida sanctidade”576. 

O poder espiritual, no tratado em questão, também está representado pelas 

instâncias sobrenaturais.  Não somente as crônicas e os tratados franciscanos 

sobrevalorizaram o Deus-Pai e o Deus-Filho, esvaziando o poder efetivo do papa e da 

hierarquia eclesiástica.  Também os autores da Vertuosa Benfeytoria seguem o mesmo 

padrão.  Todos as criaturas estão sujeitas ao Criador, o “geeral movedor que nunca se 

                                                 
573 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Op. cit. p. 65. 
574 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 229. 
575 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. pp. 189-190. 
576 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 193. 
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move”577.  Tendo em vista as concepções de poder do infante D. Pedro, a centralização 

política empreendida pela dinastia avisina, as idéias que este infante e sua família nutriam 

sobre a função do clero, as querelas entre este e o poder régio, entre outras características, 

não causa estranheza que, no tratado em tela, os representantes da Igreja não tenham muito 

espaço.  O que importa apontar é que esta particularidade do tema poder espiritual está 

presente em todas as fontes analisadas, sobretudo as franciscanas.    

Para os autores, Deus é, acima de tudo, legislador.  Seus mandamentos são 

inquestionáveis.  A paternidade do Criador não é suficientemente lembrada para sobrepor-

se à imagem do Deus que legisla e que julga.  Imagem esta também muito significativa em 

André do Prado, conforme já vimos.  Importava ao infante, convicto das funções dos 

príncipes, atribuir à divindade características que guardavam paralelo com o poder régio.  

Mais uma forma de aproximar o rei de Deus.   

Todos os homens estão submetidos a algo, devem obediência a alguém.  Mesmo os 

maiores na Terra devem seguir as leis que Deus estabeleceu.  Estas leis estabelecem que as 

coisas espirituais são prioridade.  O texto é claro: “veendo eu alguem seer enclinado pera 

renegar a fe, e per minha presença o posso fazer en ella firme, eu sõo mais obrigado per a 

ley de Deus de lhe acorrer que a meus geeradores nem aos principes, aynda que stem em 

perigoo de corporalmente falecerem”578.  

Os mandamentos divinos estabelecem uma ordo na Criação.  Deus, que é “geral 

começo” de tudo, estabeleceu diferentes graus nas coisas que criou.  Estes graus estão 

hierarquicamente organizados e se inter-relacionam segundo o princípio da ajuda mútua579 

– por isso que a “vertuosa benfeytoria” está na ordem natural do mundo.  A “Grande 

Cadeia do Ser” anteriormente referida baseia todo o pensamento que o infante D. Pedro e o 

frei João Verba expuseram na obra em questão.  A teoria desta “cadeia” também se 

encontra em Fernão Lopes, Zurara e no franciscano André do Prado.  Nota-se, assim, uma 

mundividência comum em todas as fontes que analisamos: o poder de Deus define uma 

ordem hierarquicamente constituída e distribui o poder segundo cada grau da hierarquia.  A 

partir desta ordem, justifica-se a relação entre governantes e governados:   

 

E liou spyritualmente a nobreza dos principes, e a obedeença 
daquelles que os hã de servir com doçe e forçosa cadea de benffeyturia 

                                                 
577 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 62. 
578 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. pp. 96-97. 
579 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 5. 
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per a qual os senhores dam e outorgam graadas, e graciosas mercees: E os 
sobdictos offerece, ledos, e voluntarios os serviços aaquelles aque por 
natureza vivem sogeytos, e som obrigados por o bem que rrecebem.580 

 

Esta hierarquia é mais importante que o próprio benefício.  Este, porém, é que 

mantém aquela.  Em outras palavras, a hierarquia, disposta por Deus, é anterior à 

benfeitoria, mas é esta que mantém a ordem, que “garante a manutenção hierárquica dos 

homens em diferentes graus”581.  

O Deus-Filho também surge como legislador.  Ele dá as regras aos homens.  A 

necessidade que possui a comunidade cristã de manter o ato de beneficiar foi imposta pelo 

Cristo: “tal regla nos deu o Nosso Senhor Jhesu Christo”582.  Além de impor as leis, ele 

próprio julga.  Este aspecto também identificável nas outras fontes é bem explicado por 

André do Prado.  Mesmo quando a função de juiz surge associada ao Deus-Pai, não 

devemos menosprezar o fato de que o autor do Horologium Fidei nos lembra que todo o 

julgamento foi entregue ao Filho.  O atributo de “juiz” é referido majoritariamente a Jesus, 

tanto na obra do franciscano quanto na Vertuosa Benfeytoria.   É útil não exagerar as 

conclusões diante das semelhanças dos discursos.  Alguns conceitos e noções são como 

uma espécie de “fundo-comum” dos sistemas simbólicos cristãos.  Formam um conjunto 

básico do saber teológico, não constituindo privilégio das teorias franciscanas.  Assim, 

certas semelhanças não nos asseguram que há homologias entre os discursos régio e 

franciscano, apenas denotam o conhecimento teológico dos autores ligados à dinastia de 

Avis.  O que prova as homologias é a estrutura da representação social cristão, organizada 

de maneira similar nos dois discursos analisados.  Ademais, em relação a estas noções 

básicas que mencionamos, o objetivo não é exclusivamente identificar as noções presentes 

nos dois discursos, mas avaliar os possíveis motivos das semelhanças.  Num tratado 

teológico como o Horologium Fidei pode não ser intrigante a menção ao Jesus legislador.  

Mas, no referente à Vertuosa Benfeytoria, é preciso interrogar porque os autores enaltecem 

este aspecto da figura de Jesus, ou seja, porque escolheram esta dentre as várias facetas do 

Deus-Filho.  Ao escreverem um tratado endereçado aos senhores, que visa o entendimento 

acerca da natureza e da função do poder do príncipe, o dominicano e o infante, somando 

                                                 
580 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 5 (grifos nossos). 
581 ABREU, Míriam Cabral Nocchi. O Livro da Virtuosa Benfeitoria: um espelho das boas obras do rei – a 
concepção de realeza e sociedade na obra de D. Pedro (1392-1449). Dissertação (mestrado em História). 
Niterói: UFF, 1997. p. 46. 
582 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Op. cit. p. 55. 
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mais um aspecto à sacralidade avisina, aproximam o rei que legisla e julga aos poderes 

espirituais.  O que Deus (ou Jesus) faz no âmbito universal, o rei faz no seu reino. 

Quando a humildade de Jesus é mencionada, faz-se como no Horologium Fidei.  A 

humildade e poderio do Cristo andam juntos.  Evitando-se o paradoxo, explica-se que é 

justamente por ter se humilhado na morte que Jesus se engrandece como senhor de todas as 

criaturas: 

 

E Ssam Paulo diz no ii˚ capitullo da Epistolla aos gregos que, porquanto 
o nosso Remiidor se humildou atees a morte, mereceo que todallas 
criaturas dos ceeos e da terra e dos infernos fossem sobjectas ao seu 
poderoso senhorio, porque será exalçado quem for humildoso, e o que 
receber en sy fumoso vento cayrá de alto desejo em muy baixo stado.583 

 

Quanto ao clero, apesar dos dois autores da obra em tela dedicarem alguns trechos 

às considerações sobre a função sacerdotal, não se percebe diferenças significativas em 

relação ao que constatamos nas outras fontes.  Nota-se, por exemplo, que ao tratar do clero, 

os autores da Vertuosa Benfeytoria começam tecendo comentários sobre o “remédio” que o 

príncipe deve dar a seu povo.  A partir desta idéia, discorre-se:   

 

E, pois o principal membro da nossa comunydade he o stado ecclesiastico 
e dos oradores, a este devem principalmente de acorrer.  E, porquanto 
nom he menor peçonha a que nace dentro en o seus cuydados da 
governança do membro spiritual, mas trabalharam, com todallas forças da 
sua consciencia, que o seu bem seja acrecentado e viva en vertuosa paz e 
antre os sagraaes seja honrado, e dos que son dentro e mantee prelazias 
nom receba enjurias.  E ssom a esto obrigados stremadamente os 
senhores en aquesta terra porque muy poucos prelados se fazem en ella 
en cujas elecções ou confirmaçõoes nom tenham a principal voz.  E, pois 
alguus per nossos rogos son perventuyra postos en o que menos devem, e 
desto a outrem vem dampno alguu, nom creeo que fiquemos ysentos de 
remediar en algua guisa aquellas enjurias que elles padecem, a que 
nós demos grande occasyom.  Esto se entenda discretamente que, fazendo 
en taaes cousas o que for compridoyro, nom se quebranta a jurdiçom 
ecclesiastica, mas põe se noo per que fica legada onde sse ella 
quebrou.584 

 

Neste trecho, notamos que, para o infante e o dominicano, o príncipe é responsável 

pelo clero.  O chefe temporal deve zelar pela clerezia e “remediar” os seus males quando 

for necessário.  A idéia de que o rei intervém nos assuntos espirituais em conseqüência de 

                                                 
583 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 213. 
584 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 106 (grifos nossos). 
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seu ofício, como se viu na obra de Margarida Ventura585, está presente nas teorias da 

Vertuosa Benfeytoria.  A própria questão estudada por esta autora é explicada na obra em 

apreço.  Os autores se colocam diante do problema do desrespeito às liberdades 

eclesiásticas e afirmam que não se trata de prejudicar a jurisdição do clero, mas de corrigi-

la.  O rei, que tem a jurisdição sobre todos os súditos, deve sanar problemas que dizem 

respeito ao corpo clerical, demonstrando, como afirma a historiadora citada, uma diferença 

de entendimento, entre rei e clerezia, sobre o que são as liberdades eclesiásticas.  Diferença 

que persiste inspirada pela noção de “ofício de rei” que a dinastia de Avis paulatinamente 

constrói. 

Nota-se como a hierarquia eclesiástica é relegada às funções unicamente espirituais.  

Elogia-se e exalta-se a função do clero.  Mas é uma função que diz respeito ao ministério 

dos sacramentos, ao conhecimento das escrituras, à pregação, às orações, à cura 

animarum.  O clero cuida estritamente dos assuntos espirituais e, aos poucos, é o poder 

temporal que passa a definir quais são estes assuntos, limitando cada vez mais o raio de 

ação da clerezia. 

O poder temporal é abundantemente retratado nas linhas da Vertuosa Benfeytoria.  

Afinal, como já informamos, o objetivo dos autores é fazer um tratado político sobre o 

poder régio.  A benfeitoria é o ponto fulcral dos argumentos.  A partir dela, expõe-se as 

teorias que irão moralizar – e mesmo civilizar – os leitores da obra.  Que as intenções dos 

dois autores são de cunho político já o demonstrou Paulo Roberto Sodré: “o infante D. 

Pedro e Frei João Verba não dissimulam seu propósito: beneficiar é submeter 

politicamente, sob uma aparência cristã de afeto e liberalidade”586. 

Um dos temas mais abordados nas páginas da Vertuosa Benfeytoria é a função do 

poder.  A respeito da composição da obra, o próprio infante afirma que juntou o conteúdo 

do tratado de Sêneca com outros dados, fazendo uma nova “compilaçom”, chegando a um 

produto final mais proveitoso, não só a ele, mas “a todollos outros que som obrigados de 

praticar o poder que teem pera fazerem boas obras”587.  A doutrina que integra o livro é 

muito importante para os príncipes, segundo afirma o infante, pois o ensinamento é mais 

útil àquele que o pode usar, “porquanto os principes som possuydores das rriquezas 

temporaaes de que a muytos podem fazer bem e mercees”588.  Isto não quer dizer que todos 

                                                 
585 Cf. VENTURA, Margarida Garcez. Op. cit. pp. 75-81. 
586 SODRÉ, Paulo Roberto. Op. cit. p. 352. 
587 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Op. cit. p. 7. 
588 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 9. 
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os outros cristãos não possam tirar proveito da obra, pois todos têm a obrigação de livrar-se 

do mal, todos receberam graças e mercês do Criador, assim, é imprescindível o uso do que 

Deus outorgou.  Porém, os autores insistem que o livro interessa mais aos príncipes e 

senhores: “a ensinança deste livro he feyta pera os senhores e a elles, enquanto principes, 

perteece propriamente de dar”589.   

Os governantes são, para os autores, os que mais se aproximam da divindade, por 

isso têm maiores obrigações, precisam praticar a benfeitoria muito mais do que as outras 

criaturas.  A hierarquia imposta por Deus ao mundo pôs os príncipes no mais alto grau. 

Aproximam-se de Deus pelo estado moral de sua condição.  Deus governa, os príncipes 

também.  Vejamos como é explicada esta aproximação: 

 

Quanto a cousa he mais chegada aa fonte de que procede algua vertude 
geeral, tanto ela deve aver mayor participaçom das suas vertuosas 
condiçoões. E, pois os senhores som mais chegados a Deus que os outros 
homees, e nom entendamos esta chegança en stado natural, en que todos 
somos yguaaes, nem en stado spiritual, en o qual cada huu he mais 
perfeyto segundo que mais ama a Deus, mas en o stado moral, que 
perteece aa governança do mundo, possuem os principes singular 
perfeyçom.  E portanto elles devem receber special influencia per que 
ponham en obra os auctos das benfeytorias.590    

 

A autoridade dos príncipes assemelha-se à paterna, eles têm um “cuidado moral” 

sobre os súditos.  Tanto que o amparo aos pobres é dever deles.  Dizem os autores que se 

os bens temporais fossem igualmente repartidos não haveria mendigaria na cristandade. 

Para resolver esta “vergonçosa” situação, é preciso que os governantes tomem as 

providências cabíveis.  Segundo A Vertuosa Benfeytoria, “desto deviam os principes teer 

grande cuidado, guardando aquelles dous preceptos que Plato, philosopho, põe en o Livro 

da vida philosophal, e o convem a ssaber, sguardar en todas suas obras o proveito dos 

subdictos e squeecer os próprios desejos”591.  

Não somente os governantes, mas também os governados possuem obrigações.  E a 

primeira delas é bem querer o rei.  Nisto, há também o respeito pela hierarquia.  

Primeiramente, deseja-se o bem do rei, mais do que o do príncipe.  Em seguida, deseja-o 

ao duque, mais do que a outro senhor de menor grau, e assim sucessivamente592.   

                                                 
589 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 25. 
590 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. pp. 77-78. 
591 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 79. 
592 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 96. 



 197

Todo o poder exercido no mundo provém de Deus, autoridade suprema.  Estamos 

diante da conhecida teoria da origem divina do poder.  Quanto a isso, não há nada de 

original nos autores em questão, afinal, para o ocidente cristão, como se diz na Vertuosa 

Benfeytoria citando S. Paulo: “nom se ha poderio que nom proceda de Deus”593.  O que se 

deve analisar é a maneira pela qual os autores sistematizam esta teoria.  O poder dos 

príncipes não é explicado simplesmente pela origem divina.  Há, na obra em questão, a 

intermediação da vontade popular.  O poder do governante é resultado da origem divina 

mais o consentimento dos homens.  Nas palavras dos autores: “(...) que por esto lhe 

outorgou Deus o regimento, e os homees consentirom que sobre elles fossem senhores, e 

receberom cousas sobejas aas suas persoas por poderem partir com aquelles que vivem 

minguados”594.  Esta teoria, presente nas crônicas régias, foi muito bem formulada pelos 

pensadores franciscanos, como, por exemplo, Duns Escoto, Guilherme de Ockham e 

Miguel de Cesena.  

Tal como em Álvaro Pais, o pensamento exposto na Vertuosa Benfeytoria interliga 

logicamente as concepções de poder divino, de natureza humana e de poder civil.  Devido 

ao pecado original, o homem perde a “graça” com que foi criado.  Pecou porque foi 

desobediente a Deus.  Os autores deixam claro a importância da obediência na ordem das 

coisas, pois foi a desobediência humana que criou todos os fardos e sofrimentos 

humanos595.   Daí, seguiu-se a sujeição e a necessidade do governo: “(...) mas, porque, 

desobedeecendo a Deus, forom peccadores, naceo antre elles tal desordenança per que a 

policia do mundo ligeyramente perecera se o stado cavaleyroso dos reys e dos princepes e 

dos outros senhores a nom governara”596.  A Vertuosa Benfeytoria não apenas exalta a 

necessidade da obediência para todo cristão, mas também associa a desobediência à 

necessidade de existirem reis e príncipes.  A diferença do aqui exposto para as teorias de 

Álvaro Pais consiste no fato de que este pensador associa a pratica do poder ao pecado.  O 

poder não apenas se origina do pecado, mas sua prática, de caráter coercivo, é de essência 

pecaminosa.  A prática do poder, para o infante e o dominicano, pelo contrário, é algo que 

se aproxima da divindade, é, mais do que outra atividade qualquer, promover a benfeitoria.  

Após o pecado original, certos homens tomaram para si o encargo de reger os outros, 

                                                 
593 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 105. 
594 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 78. 
595 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 188. 
596 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. pp. 196-197. 
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ensinando-lhes para que melhor vivessem.  “E assy o senhorio, que por aazo do peccado 

começou en o mundo, he ja tornado en natureza”597.  

A obediência dos súditos é necessária à manutenção da união, da “forteleza”.  

Devido a esta união promovida pela obediência dos súditos e pelo poder do rei, o reino fica 

protegido dos inimigos598.  Proteger os súditos destes últimos, em acordo com o que se 

encontra nas crônicas régias, é uma das funções do governante.  Os autores da Vertuosa 

Benfeytoria ainda complementam associando a fé cristã à obediência dos súditos: “a 

obediencia per que os sobjectos son ordenados aos principes he mais firme antre os 

christaãos, per aazo da fé, que antre as outras gentes, e os que a bem guardam merecem 

galardom spiritual”599.  A obediência é mais firme no cristão, pois a fé o obriga.  O cristão, 

que se delineia na Vertuosa Benfeytoria e também nas outras fontes, é o súdito perfeito.  

As noções de coletivo – que, ao contrário das fontes franciscanas, possuem 

centralidade nas argumentações – podem ser resumidas na visão de sociedade exposta 

pelos autores.  A sociedade, mantida pela prática da benfeitoria, prima pelo bem-comum (e 

é o príncipe que tem a responsabilidade de promovê-lo)600.  Além deste ideal de sociedade, 

já esmiuçado por Miriam Abreu601, tem-se a referência aos “portugueses” como outra 

noção de coletivo, coadunando o discurso da prosa moralizadora com as crônicas régias.  

Em certo trecho da Vertuosa Benfeytoria, encontra-se uma referência a um caso ocorrido 

no reino português: 

 

(...) ja aconteceo em esta terra que el rey meu senhor mandou chamar os 
fidalgos pera hua festa que avya de fazer.  E, depois que foy acabada, fez 
graadas mercees a todos, em maneyra que forom bem ledos e muyto 
contentes.  E huu delles, querendo exalçar sy meesmo com vaão 
fyngimento, nom sguardando ao empacho que sse dello a seu senhor 
podia recrecer, disse que recebera o dobro do que os outros ouverom.  E, 
porquanto os fidalgos nom lhe sentiam melhoria per que tal avantagem 
podesse merecer, começou a enveja de ordir suas teas e fez parecer a 
todos que era de pouco valor o de que primeyro ficarom contentes. 

 

Começa, a partir daí, a exaltação dos portugueses, diferentes das “gentes” de outros 

reinos: 

                                                 
597 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 102. 
598 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 103. 
599 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 104. 
600 A concepção de sociedade regida pelo princípio da ajuda mútua também está presente na obra do 
franciscano Eiximenes. Cf. FRÓES, Vânia Leite. Op. cit. p. 96. 
601 ABREU, Miriam Cabral Nocchi. Op. cit.  
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E perventura, se fora outra naçom de gentes e nom portugueses, 
ligeyramente se alvoraçarom contra seu senhor, mas a lealdade daquestes 
nom pôde em sy ençarrar a maa voõtade e disseram no a el rey.  E elle, 
mostrando que nom era verdade o de que sse o outro vãamente gabara, 
fez que ficassem contentes como forom primeyro, conhecendo por 
bulrom o vaão glorioso.602 

 

As idéias acerca do homem são muito semelhantes nos dois discursos, embora, no 

régio, seja menos relevante.  A Vertuosa Benfeytoria reserva ao tema pouco espaço, Mestre 

André do Prado teoriza bem mais sobre o homem e seus atributos – o que era de se esperar.  

Mas nos dois tratados o tema é periférico.  Ao se referirem à natureza humana, os autores 

da Vertuosa Benfeytoria baseiam-se – em alguns trechos assumidamente – em Aristóteles.  

Isso os aproxima dos principais teóricos franciscanos e, no âmbito português, de André do 

Prado.  Ser único, o homem é explicado em seus três modos de ser: natural, moral e 

espiritual.  Em seguida, é ressaltada a superioridade da natureza espiritual: “porque mayor 

he o bem do spirito que o do corpo”603.  Superioridade que em momento nenhum 

compromete o equilíbrio, respaldando o poder temporal que define suas funções.  Uma 

delas é o cuidado “moral” com os súditos.  A Vertuosa Benfeytoria, em prejuízo da 

hierarquia eclesiástica, mas respaldada nas autoridades, utiliza-se da harmonia divina para 

justificar o poder régio.  

 

5.3- Em resumo: uma representação social compartilhada? 

 

Disse com muita propriedade Georges Duby604 que “os sistemas ideológicos não se 

inventam.  Existem, difusos, aflorando apenas a consciência dos homens”.  Entretanto, 

“nunca imóveis”, complementa este historiador.  Os efeitos de sua evolução podem ser 

descobertos e reconstruídos.  As representações sociais, criadas na interação, nos 

processos, nas quais podem ser detectados os interesses humanos, convencionam os 

objetos.  Além disso, elas são prescritivas, impõem aos homens o que deve ser pensado605.  

Lentamente, estes as transformam, as inovam, sempre sobre uma base pré-existente, 

herdada de longas tradições.  Presente num conjunto maior de representações dos 

franciscanos, está a representação social de cristão.  Ela é criada em meio a diferentes 
                                                 
602 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Op. cit. pp. 257-258. 
603 PEDRO, Infante. & VERBA, frei João. Ibid. p. 262. 
604 DUBY, Georges. As Três Ordens ou o Imaginário do Feudalismo. Lisboa: Editorial Estampa, s.d.  p. 81. 
605 Cf. notas 84 e 85. 
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concepções cristãs de longa tradição, enriquecida com um toque de inovação franciscana.  

É difícil afirmar algo sobre a intencionalidade destes frades portugueses, mas podemos 

descortinar alguns indícios606.  Eles usaram um arcabouço teórico já conhecido e 

adaptaram-no às contingências do momento.  Representaram o cristão submetendo-o às 

autoridades espiritual e temporal, ou seja, a Deus e ao poder régio.  Identificaram-no com o 

português.  Não apenas evitaram os problemas com a instância de poder que os 

beneficiava, fizeram brotar, no campo ideológico, uma harmonia útil a esta instância.  E 

ela, a instância do poder régio, beneficiou-se disso. 

Viu-se o que aproxima os dois discursos.  Pode-se concluir que a dinastia de Avis e 

os frades menores compartilham da mesma representação social de cristão?   

O princípio organizador, o núcleo central da representação, é constituído pelas 

categorias poder espiritual, poder temporal, o outro.  As categorias atributos do homem e 

comunidade integram o grupo dos elementos periféricos.  Dissemos, no capítulo anterior, 

que assim se estruturava a representação segundo as fontes franciscanas.  Com o que se 

analisou no presente capítulo, notamos que as fontes régias apresentam quase a mesma 

estrutura, não fosse a proeminência da categoria comunidade.    

Tanto na Vertuosa Benfeytoria quanto nas crônicas régias – sobretudo nestas – as 

referências à comunidade, ao coletivo, ganham uma centralidade não perceptível nas fontes 

franciscanas.  As categorias são as mesmas, os temas classificados nestas também se 

assemelham. O que ocorre é que uma das categorias passa a integrar o núcleo central no 

caso das fontes régias.   Isto posto, deve-se questionar se os diferentes discursos analisados 

apresentam representações distintas.  Apesar de tudo o que os aproxima, os dois discursos 

atribuem, para a representação de cristão, núcleos centrais diferentes.  Uma diferença 

pequena, decerto, mas é uma diferença no núcleo central, princípio organizador de toda a 

representação.  Pode-se afirmar que os discursos régio e franciscano, segundo nossa 

análise, apresentam quase a mesma representação de cristão.   

Muda-se o núcleo central, muda-se a representação. Há, portanto, uma pequena 

mudança na representação social analisada quando confrontamos os dois discursos607.  Para 

                                                 
606 Obviamente, não se trata da intencionalidade em criar a representação social, mas da intencionalidade em 
manter o equilíbrio com o poder régio. 
607 Segundo Flament, “algumas circunstâncias, independentemente de uma representação, podem levar uma 
população a ter práticas em desacordo, mais ou menos violento, com a representação (...) essas discordâncias 
se inscrevem inicialmente nos esquemas periféricos que se modificam, protegendo, por algum tempo, o 
núcleo central.  Se o fenômeno se amplia, o núcleo central pode ser atingido e modificar-se estruturalmente – 
o que é o critério de uma real transformação da representação”.  Portanto, mesmo com a semelhança 
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os cronistas da dinastia de Avis e para os autores da Vertuosa Benfeytoria, também é 

fundamental na identificação do cristão o  pertencimento à comunidade.  Uma comunidade 

muito bem delineada, na qual se identifica o povo das cidades, o conjunto dos súditos 

portugueses, a comunhão dos fiéis, todos obedientes a Deus e a Cristo, prontos a seguir 

seus príncipes. 

O fortalecimento do poder régio empreendido pelos membros da casa de Avis, a 

expansão ao ultramar, aliada ao discurso de propagação da fé, o conflito com certos setores 

do clero, o aumento da política assistencialista e a identificação com os setores urbanos.  

Práticas.  Implementadas pela dinastia avisina e que a historiografia conhece bem.  Todas 

elas estão em acordo com o que se acreditava ser o cristão neste tempo em Portugal, uma 

crença que deve muito à ação franciscana.  Os frades menores, conselheiros, confessores, 

pregadores, inquisidores, testamenteiros, enfim. Próximos da família real, alguns 

circulando freqüentemente pelo paço, beneficiados pelas ações dos monarcas e infantes, 

estes frades, em seus escritos, nos legaram uma representação de cristão que certamente 

influenciou os membros da casa de Avis.  Estes conversavam com os frades, 

aconselhavam-se com eles, ouviam seus sermões e, quiçá, liam o que eles liam, 

aprendendo num fundo teológico comum as maneiras de se representar o cristão.  Todavia, 

o discurso régio – influenciado sim, nunca completamente passivo – adaptou esta 

representação, que já estava em conformidade com seus interesses, e acentuou ainda mais a 

identidade portuguesa presente nela.  Exacerbou, mais do que nos autores franciscanos, a 

equivalência entre cristão e súdito português.  Esta modificação também estava adaptada 

às práticas, ao projeto de construção de uma identidade portuguesa que a nova dinastia, aos 

poucos, criara.   

 
 
 

                                                                                                                                                    
temática, a modificação no núcleo central, inspirada pela prática avisina, modifica a representação 
franciscana. Cf. FLAMENT, Claude. Op. cit. p. 179. 



Conclusão  
 
 

Num mundo onde vida simbólica e vida material relacionam-se estreitamente como 

no Medievo, para os portugueses que lutam contra o estrangeiro invasor não se trata 

simplesmente de defesa de território, da mesma maneira que uma expedição a Ceuta não é 

uma simples conquista.  É a crença que está em jogo; sabendo da dimensão que esta tem na 

vida destas pessoas, trata-se de agir em prol da razão da existência, do futuro da alma.  Por 

mais que os medievalistas afirmem a relação destas pessoas com sua fé, continuamos ainda 

com inúmeras interrogações.  Entender o que é ser cristão para os homens por detrás das 

fontes pode explicar algumas coisas.  Propusemos alguns objetivos.  Cabe-nos agora 

sistematizá-los. 

Como outros reinos do cenário europeu, Portugal, ao desenvolver ações políticas 

cada vez mais centralizadas nas mãos da administração régia, obrigou uma redefinição das 

relações entre os poderes espiritual e temporal.  A falta de adaptação das teorias 

universalistas a esta nova realidade – embora os reis, em determinados contextos, as 

utilizassem, como na célebre afirmação: “o rei é imperador em seu reino” – levava a novas 

idéias sobre o poder e sobre as relações Igreja/Estado.  Muitos historiadores afirmaram que 

os constantes acordos constituíram uma das peculiaridades da relação da Igreja com os 

reinos emergentes.  Acordos que, no âmbito lusitano, não podem ser encarados de maneira 

tão absoluta.  Nos famosos textos que resultaram destas pretensas conciliações, as 

concordatas, vê-se que, mais do que um equilíbrio de forças, as tentativas de negociação 

continuavam reservando aos monarcas um aumento do controle do reino.  Mas, como 

vimos, toda tentativa de autonomia em relação à Igreja é relativa.  Certa jurisdição 

continua sendo reservada a ela.  Visto que a unidade do Ocidente depende da identidade 

cristã e que as teorias sobre a sociedade, usadas pelos aparatos régios na busca de 



legitimação e dominação, são na maioria criadas por religiosos, era inevitável que os reis 

precisassem da Igreja.   

A maioria dos historiadores portugueses, porém, não reservou um estudo 

aprofundado a esta importância da Igreja na afirmação do reino.  O rei e seu crescente 

controle em todas as searas – inclusive naquelas que a Igreja, até então, dominava – é o 

que mereceu maior destaque na historiografia.  É certo que os historiadores provaram os 

conflitos entre os reis e o clero, demonstraram que a gradual construção teórica do “ofício 

de rei” limitava a ação dos eclesiásticos.  O efetivo controle de vários aspectos das vidas 

dos súditos era uma pretensão não só dos reis portugueses e o final da Idade Média 

apresenta-se como a época em que este tipo de fenômeno é identificável em diferentes 

reinos europeus.  O problema é que escasseiam os estudos que vislumbrem, no reino 

português, as ações da Igreja diante do alargamento do poder do “braço temporal”.  As 

respostas da clerezia portuguesa não podem ser resumidas às queixas ao rei ou ao papa, já 

estudadas por alguns historiadores.  Tais respostas também se deram no âmbito simbólico, 

na construção de teorias que, se não enfrentaram o poder régio, ao menos criaram uma 

adaptação a ele.  Foi com o olhar sobre os franciscanos que esta tese objetivou preencher 

esta lacuna. 

No referente a estes frades, que tamanha relevância tiveram no Portugal de fins da 

Idade Média, os estudos existentes ainda são escassos para que entendamos todo este 

processo de aproximações com a dinastia avisina.  Majoritariamente, as pesquisas 

preocupam-se em enfatizar os favores e benefícios que os reis concederam à ordem 

franciscana.  Muitos estudiosos parecem repetir as informações das crônicas, sem 

relacioná-las com outros dados.  Todavia, as crônicas franciscanas não são ingênuas.  

Desejam sedimentar uma determinada imagem à posteridade.  Ao priorizarem as relações 

dos franciscanos com os reis, ressaltando os benefícios prestados pelos últimos, os 

cronistas da ordem objetivavam vangloriar não só o reino português mas a ordem 

franciscana, demonstrando um perfeito equilíbrio entre a província e a dinastia.  Há, 

portanto, uma ideologia implícita nos textos. 

A falta de questionamentos sobre os fundamentos ideológicos presentes nas 

relações entre a dinastia de Avis e a ordem franciscana é outro problema a considerar.  A 

maioria das pesquisas informa sobre estas estreitas relações, que são consensuais.  

Contudo, poucos estudiosos empenham-se em descortinar os percursos das idéias, os 

meandros ideológicos que fundamentaram estas relações. 
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Tem-se um contexto há muito comprovado pelas pesquisas.  Um contexto no qual 

encontramos uma dinastia que se implementa após um interregno, um problema de 

sucessão.  A agitação popular a respalda.  Os monarcas desta nova dinastia constroem sua 

memória legitimando-se nesta base popular e urbana.  Entretanto, acerca desta legitimação 

há algo a mais: a sacralidade.  Construção do mito, messianismo, idealização de um futuro 

utópico, além de outros vetores do edifício teórico que a geração de Avis ergue no seu 

processo de legitimação, são alguns exemplos desta sacralidade.   

Esta dinastia que se pretende sagrada, abençoada pelo Criador, beneficia os frades 

que, por seu apego à pobreza e humildade, são chamados menores.  Estes seguidores de S. 

Francisco, muitos deles membros do segmento observante, recebem auxílio e apoio de uma 

dinastia que, por outro lado, enfrenta queixas de prelados descontentes, invade a seara 

eclesiástica, limita a ação do clero, cria restrições à jurisdição e à posse de bens dos 

homens da Igreja.  Ora, há algo nos mendicantes – e sobretudo nos franciscanos – que 

justifica esta preferência.   Boa parte do aparato teórico da nova dinastia assenta em bases 

franciscanas, um habitus religioso influenciado pelo pensamento destes frades.  

Muitos pensadores franciscanos de fora de Portugal e anteriores ao período que nos 

interessa teorizaram sobre o poder.  Alguns deles afirmaram a necessidade da 

independência do poder temporal.  Mesmo que o poder continue sendo encarado como  

sacralizado, de origem divina, é preciso que o chefe da instância temporal não esteja 

submetido ao chefe espiritual.  Afirmaram inclusive que, respeitando-se o princípio de 

liberdade humana, devem os homens escolher seu líder.  Deus transmite aos homens – a 

uma determinada assembléia – a responsabilidade desta eleição.  O poder, que se origina 

em Deus, é intermediado pelo consenso da comunidade.  Seja nos príncipes eleitores que 

elegem um imperador, seja num concílio que delibera sobre assuntos da fé, Deus está 

presente, agindo, guiando.  Para os construtores da imagem avisina que argumentavam 

sobre a eleição, nas cortes de Coimbra, do mestre de uma ordem militar como rei, tal teoria 

é de extrema utilidade.  Ao lermos as justificativas para D. João ser coroado, notamos a 

influência da idéia de que a escolha divina, aliada à escolha popular, torna evidente a 

necessidade de se reconhecer o “defensor” do reino como o melhor monarca.  Este rei que 

inaugura uma nova fase é o próprio executor da vontade divina, não precisa de 

intermediários.  Age em consonância com o que ocorre em outros reinos e respaldado por 

teorias que, desde o século anterior, dão suporte à independência do poder temporal. 
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As teorias não tentam explicar somente as novas realidades de um crescente poder 

temporal.  A Igreja, que repensa a si mesma, precisa definir seu lugar neste mundo.  

Quanto a isso, também refletiram os franciscanos.  Um dos caminhos propostos foi 

conceber a Igreja como uma instância independente e distinta do poder temporal.  Cada 

vez mais, concebe-se a Igreja como comunidade dos fiéis.  O papa e a hierarquia 

eclesiástica, mesmo importantes, não estão acima da comunidade unida pela fé.  Além 

disso, o poder espiritual (incluindo-se, obviamente, o papa) não deve intrometer-se nos 

assuntos temporais.  Para cada instância, uma competência diferenciada.  Assim disseram 

os franciscanos do século XIV como Miguel de Cesena e Guilherme de Ockham.  Diante 

da autocracia de João XXII, teorizaram sobre um poder papal mais limitado.  Algo também 

pretendido pelos conciliaristas.  Aos poucos, da pena de diferentes escritores, limitava-se 

teoricamente as pretensões do papado.  Sem estas teorias, dificilmente encontraríamos em 

Portugal páginas escritas por franciscanos que reservavam uma importância pequena aos 

pontífices.  André do Prado, teorizando sobre os artigos de fé, não destaca o papel do papa.  

Os cronistas franciscanos o preterem.  Maiores benefícios dão os monarcas portugueses.  O 

papa é um coadjuvante.  Tudo isto cria um quadro propício à nova dinastia.  A prosa 

oriunda do paço impõe uma idéia de poder régio sacralizado que não depende 

exclusivamente do papa ou da Igreja.  As qualidades morais, a espiritualidade, a devoção, a 

ligação direta com Deus, estes são os fatores que importam.  A idéia de que o pontífice 

detém um poder de serviço (e não dominativo) parece inspirar tanto cronistas franciscanos 

quanto os da dinastia de Avis.  O papa surge como uma autoridade nos assuntos 

sacramentais, não rivaliza com o rei, não obsta seus planos.  Nas crônicas, ele promulga 

bulas e apóia os monarcas (principalmente se for em benefício da ordem franciscana ou em 

prol da defesa da fé), não se assemelha a um chefe temporal.   

Perfeitamente integradas, para estes pensadores, estão as concepções sobre a 

ordenação do poder, a organização da sociedade e a natureza humana.  No referente à 

última, associam-se o homem “imagem de Deus” e o homem “animal político”.  As duas 

vias explicativas integram-se num conjunto maior, numa ordo.  Submetido aos dois 

poderes – diferenciados, mas organizados num único poder ordenado hierarquicamente –, 

este homem teorizado por muitos franciscanos coaduna-se com as construções teóricas que 

encontramos nos escritos da dinastia avisina.  Esta harmoniosa concepção de sociedade é 

encontrada sobretudo em Álvaro Pais.  Devido a sua vivência em terras portuguesas, é 
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compreensível que questionemos o grau de interferência das idéias deste franciscano nas 

fontes que analisamos. 

Apesar de seus conflitos com o poder régio e de algumas discordâncias entre seus 

escritos e a prosa avisina do século XV, nota-se uma equivalência entre as teorias do bispo 

de Silves e a produção simbólica do paço.  Com influência joaquimita, Álvaro Pais critica 

o clero, quer a renovação da Igreja.  Além disso, concebe uma ascese fundamentada na 

noção de obediência que associa vida piedosa e vida social.  Isso é somente um dos 

exemplos da articulação verificável no conjunto teórico deste franciscano.  Pode-se 

entender melhor a organização de seu pensamento considerando sua visão da sociedade: 

uma comunidade unida na fé e que caminha para salvação.  Há, nesta sociedade com fim 

soteriológico, a supremacia da natureza espiritual sobre a material.  Porém, há também 

uma aliança entre as duas instâncias.  Ao assumir a supremacia do espiritual, Álvaro Pais 

não estava submetendo o chefe temporal ao papa.  Para o franciscano não interessava 

distinguir os poderes, mas conceber um poder ordenado.  Os organismos políticos estão 

repletos de espiritualidade, existem para auxiliar no caminho para salvação.  Apesar das 

particularidades de Álvaro Pais, de sua filiação aos autores hierocratas, este aspecto de 

suas teorizações o aproxima dos franciscanos que pregavam uma divisão de competências 

entre os poderes.  Para este franciscano galego, a definição de funções de cada um dos 

detentores do poder não compromete o fato de que Deus concede poderes 

hierarquicamente aos homens e só fá-lo para que alcancem seu fim último: a salvação.  

Portanto, o poder é um só, com uma única origem e ordenado segundo a hierarquia 

estabelecida pela divindade. Para a dinastia de Avis, este poder ordenado, esta “grande 

cadeia” que explica o poder dos reis, é muito conveniente para sua política centralizadora.  

Respeitando a supremacia do poder de natureza espiritual, os escritos avisinos tornam o rei 

o servo ideal deste poder, não do papa ou da Igreja, mas de Deus.  É o rei quem guia seu 

povo (súditos fiéis e cristãos exemplares) para a salvação.  Age o monarca em prol do 

“serviço de Deus”, somente realiza o que for em benefício deste fator que une a 

comunidade, a fé.  A Igreja não é um poder com o qual deve o rei se preocupar, afinal, para 

o discurso avisino, ela é uma comunidade – e a parte desta que as fontes se ocupam é 

aquela restrita ao reino português.  Estamos diante de um dos passos do caminho que leva 

a uma readaptação do ideal de cristandade.  Trata-se do entendimento de um importante 

aspecto das origens daquilo que, no século XVI, convencionou-se denominar “Estado 

confessional”, a cristandade no nível do reino e não mais de caráter universalizante. 
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E quanto às fontes que efetivamente submetemos aos métodos de análise?  A partir 

dos dados que elas nos forneceram, percebe-se que, quanto ao exercício do poder, os 

sistemas simbólicos presentes no discurso franciscano (presentes, mas não completamente 

originários dele, pois, como Le Goff nos ensina, este discurso forma a síntese do 

tradicional e do inovador) servem convenientemente ao discurso avisino, como uma 

espécie de instrumento no exercício do poder simbólico.  De que maneira chegam a 

realizar tal função?  O conhecimento teológico sistematizado pelos franciscanos cria um 

habitus, estruturas de pensamento e percepção que os membros da dinastia de Avis 

apreendem – pois, como leigos, não criaram estes esquemas de percepção do mundo, mas 

o aprenderam, certamente lendo obras escritas há muito tempo, não necessariamente 

produzidas por franciscanos, pois se sabe que algumas remontavam à Antiguidade.  No 

entanto, a proximidade com os frades, os diálogos com os confessores, a audiência dos 

seus sermões, o fato de que, no quesito ensino de teologia, foram pioneiros em Portugal, 

autoriza-nos a acreditar que os frades selecionaram autores e esquemas que inspiravam os 

leigos.  Aristóteles, Cícero, Agostinho, A Bíblia, Hugo de S. Vítor, dentre outros.  Não é 

exatamente a busca de influências em comum que provam a semelhança dos discursos, 

afinal, elas são inúmeras (vasta é a erudição tanto dos frades quanto dos escritores leigos 

que analisamos).  É a equivalência dos temas, a maneira de ordená-los na argumentação, 

que denota a interinfluência.   

É a partir deste habitus que a Ínclita Geração compreende o cristão de forma muito 

semelhante daquela presente no discurso franciscano.  A representação social traduz uma 

visão consensual da realidade, que só existe devido a uma divisão do trabalho simbólico.  

Os franciscanos, especialistas na criação destes esquemas de pensamento, possibilitaram a 

crença nesta representação de cristão.  Esta representação, na medida que serve aos 

interesses do poder régio (que são apresentados como interesses universais), está sendo 

usada ideologicamente.  Trata-se aqui dos principais questionamentos acerca das 

representações: quem sabe e de onde sabe.  Em resumo: franciscanos portugueses e autores 

ligados à dinastia de Avis compreendem o cristão a partir da representação social que 

delineamos.  Esta representação foi construída ao longo da tradição cristã e moldada de 

uma determinada maneira por estes franciscanos.  Foi baseada nesta maneira específica 

que a dinastia avisina concebeu o cristão – embora tenha acentuado o pertencimento à 

comunidade portuguesa, extrapolando, neste aspecto, o discurso franciscano.  Mais do que 
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avaliar quem sabe e de onde sabe, trata-se de responder por que representar o cristão desta 

maneira.  E é justamente este o ponto que explica o exercício do poder simbólico.  

A dinastia de Avis, ao representar o cristão, promove uma espécie de idealização.  

Diz a quem este cristão ideal está submetido.  A obediência – fundamental na sociedade 

medieval – é dividida entre Deus, acima de tudo, e o chefe temporal que melhor representa 

os desígnios divinos, o rei português.  Esta dinastia associa as obrigações morais, aquelas 

que salvam a alma do fiel, às obrigações do súdito português.  Obedecer ao rei, acatar suas 

decisões, segui-lo no “serviço de Deus”, auxiliá-lo na defesa do reino.  Obrigações que se 

vinculam a outras como, por exemplo, obedecer a Deus, expandir a fé, ser devoto, amparar 

o pobre, respeitar a ortodoxia, etc.  O cristão/súdito que frades menores e casa de Avis 

criaram é, lembremos, imposto às gerações vindouras.  Os leitores de tratados e crônicas 

devem seguir este modelo.  Quiseram estes escritores registrar, mas, sobretudo, ensinar – 

ou antes, imputar – um modelo de crença e de comportamento.  Era preciso fazer acreditar 

que o português, cristão e súdito perfeito, era diferente, mantinha uma relação especial 

com a divindade, a ele estava reservado um futuro venturoso.  Assim o é, diziam, porque o 

português possui um rei sagrado, uma dinastia abençoada.  Pretendiam que o leitor de seus 

escritos acreditasse que a cristandade, depois desta família, não seria a mesma.      

As novas teorias sobre o poder, adaptadas ao fortalecimento do reino, propiciam 

este novo cristão, obediente ao rei, a Deus e, em menor escala, ao papa romano.  Todavia, 

lembremos que não se cria uma representação para, em seguida, pô-la em prática.  Práticas 

e representações estão em constante diálogo, numa espécie de relação de interinfluências.  

A prática, levada a cabo pela política avisina, é, ao mesmo tempo, conseqüência e causa da 

representação.  Esta maneira de representar o cristão respalda a prática, mas não 

necessariamente foi concebida antes desta, e sim ao longo dela, influenciando e sendo 

influenciada.  No âmbito deste processo relacional, a política implementada pelo poder 

avisino está em conformidade com a representação de cristão.   

As interferências na seara eclesiástica são um exemplo.  Não pela intromissão em 

si, considerada pelos clérigos vexatória e abusiva, mas por denotar que o controle dos 

súditos abarcava aspectos religiosos.  O rei, servo de Deus, tem a responsabilidade de zelar 

pela alma dos súditos.  A dinastia, ciente de que cada vez mais o controle sobre o reino 

ampliava-se para diferentes setores da vida humana, não comungava da opinião dos 

prelados que, queixosos, falavam em desrespeito às liberdades eclesiásticas.  Para os 

monarcas, o que faziam era para o bem do reino e da Igreja, era parte de seu ofício.  Os 
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conflitos atingiam a hierarquia, a face visível da Igreja, e, na visão do poder régio, não se 

tratava de desvio da ortodoxia (muito pelo contrário, zelavam por ela) ou de desrespeito a 

Deus. 

Outra prática em conformidade com a representação objeto deste estudo é a política 

expansionista.  Notamos, com a leitura dos cronistas, que expandir o reino, fincar em terras 

de infiéis os brasões de Portugal equipara-se, em importância, a expandir a fé.  Os 

objetivos confundem-se.  A tarefa que só cabe ao reino português foi ordenada por Deus.  

Matar o infiel, submetê-lo a um rei cristão, realizar missas nos templos dos mouros.  Entre 

os reinos da cristandade, foi Portugal o escolhido para tantas “glórias”.  Na conquista de 

Ceuta, estão imbricados os interesses do reino e o “serviço de Deus”.  Aquele que 

acompanha D. João neste feito, não o faz somente por ser um fiel cristão, mas por ser 

verdadeiro português.  Assim como também o é aquele que defende o reino contra o 

invasor castelhano.  Não se expulsa simplesmente um invasor, expulsa-se o cismático – 

equiparado ao herege –, defende-se a honra da Igreja Romana.  Também na luta contra o 

castelhano, ser português equivale a ser cristão. 

Notamos como uma dinastia preocupada com o desvio heterodoxo classifica seus 

inimigos como não-cristãos.  Os inimigos do reino também o são da cristandade, seja por 

não obedecerem ao papa legítimo, seja por professarem outra crença, seja, ainda, por 

praticar atos não aprovados pelas autoridades em assuntos espirituais.  Cabe ao poder 

temporal, à administração régia, punir os que se desviam.  Mesmo na seara espiritual, o rei 

pune.  Legisla sobre a atividade herética ou castiga os que desrespeitam a Igreja.  Afinal, 

no seu entender, os que a ele estão submetidos são cristãos, mas também são súditos de seu 

reino.  

Franciscanos e monarcas beneficiaram-se da relação que mantiveram.  Não apenas 

a família real, por simpatia aos ideais franciscanos, beneficiou a ordem, propiciando seu 

avanço.  Os menoritas auxiliaram a dinastia.  Deram-lhe uma espécie de suporte de âmbito 

intelectual-religioso.  Não se restringiram ao papel de confessores, pregadores, 

missionários, mediadores, embaixadores, etc.  Com seu capital simbólico diferenciado, 

com a autoridade de quem muito antes da universidade ensinava teologia, os frades 

menores respaldaram com sua organização teórica, na qual incluía-se a representação de 

cristão, as ações desta nova dinastia que os ajudava em detrimento de outros setores do 

clero.  Neste jogo das relações de poder, muito mais do que simpatia aproximava a Ínclita 

Geração da ordem franciscana.   
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Pode-se comparar os resultados aqui conseguidos com outras pesquisas, com outras 

questões. A partir dos primórdios da presença franciscana em Portugal no século XIII, por 

exemplo, pode-se conhecer uma possível linha de ação franciscana com relação ao 

convívio com o poder régio, afinal, na busca da relação entre frades e monarcas, pode-se 

também investigar a primeira dinastia, já que o processo de centralização política não se 

iniciou com a dinastia de Avis, embora seja mais evidente e significativo com ela no poder.  

Especificar o que expomos em relação a ações específicas, ações que aliaram franciscanos 

e poder régio, é outro caminho a ser seguido.  Isso pode ser feito aprofundando-se as ações 

missionárias de além-mar, a política assistencialista nas cidades ou um determinado frade 

influente.  

O estudo que apresentamos pode auxiliar no entendimento de conjuntos 

explicativos mais abrangentes, tanto no tempo quanto no espaço.  Limitando-nos ao 

primeiro aspecto, cabe uma reflexão: além dos antecedentes do “Estado confessional”, não 

estaríamos diante de explicações que desembocam na primeira missa que um religioso 

europeu realizou na terra que, posteriormente, convencionou-se denominar Brasil?  Frei 

Henrique de Coimbra era franciscano.  E não somente ele, mas outros religiosos da 

esquadra cabralina.  Não se aprofundou aqui a questão missionária.  Muitos são os 

pesquisadores que se interessam por ela e, devido aos esforços destes, sabe-se da imensa 

relevância do tema no estudo do século XVI.  As missões, como é sabido, estenderam-se.  

Durante muito tempo, antes da Companhia de Jesus, a ordem franciscana destacava-se nas 

expedições ao Brasil.  Isto denota que, ao adentrar a Época Moderna, os franciscanos 

portugueses continuaram participando de importantes eventos, lado a lado com o poder 

régio.  Não seria este um ponto de encontro, em benefício da pesquisa histórica, entre 

historiadores modernistas e medievalistas?  

A sacralidade do mestre de Avis que, como vimos, foi inspirada pela espiritualidade 

franciscana, é uma quota-parte do messianismo português que atravessa os séculos.  Os 

sermões de Antônio Vieira, o sebastianismo e a noção de império português devem muito 

aos escritos destes franciscanos, de Fernão Lopes, de Zurara.  Não que a visão teleológica 

seja nosso interesse, não estudamos Idade Média na busca das raízes destes fenômenos.  

Mas o processo histórico que nos limitamos a pesquisar possui seus desdobramentos 

posteriores, da mesma forma que contextos antecedentes o influenciam.  Acreditamos que 

o estudo da história medieval portuguesa justifica-se pela relevância que a época contém.  

As relações entre a dinastia de Avis e os franciscanos ainda podem, como objeto de 
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pesquisa, solucionar diferentes questionamentos.  A historiografia tem considerado pouco 

esta questão.  Mesmo com os estudos já realizados, é preciso que se aprofunde mais um 

fenômeno que, talvez, esclareça muito o ser português.   
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Antologia de textos 
 
 

A Igreja, comunhão dos santos. 
 

Referência: PRADO, André do. Horologium Fidei – diálogo com o Infante D. Henrique. 
Introdução e notas: Aires A. Nascimento. Ed. Bilíngüe. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 
Moeda, 1994, pp. 425-435. 
Procedência: o manuscrito utilizado pelo tradutor e editor encontra-se na Biblioteca Vaticana, sob 
o código Vat. lat. 1068. 
 
Observações: o trecho em questão está incluído no capítulo IX, intitulado Creio na santa Igreja 
católica, na comunhão dos santos.  Nele, o infante interroga mestre André sobre o artigo que se 
refere à Igreja e que dá título ao capítulo.  A partir da idéia de que a Igreja é a “reunião dos fiéis”, o 
diálogo apresenta as principais características desta para o autor. 
 
 

H. Por favor, faz a explicação adequada, pois assim creio que a santa Igreja é a 
comunhão dos santos, i. é, a reunião dos fiéis. 

M. Este artigo é considerado o nono e é o segundo dos que se referem ao Espírito 
Santo, enquanto que santifica e une a Igreja no seu conjunto.  O seu teor é: na santa 
Igreja, e não mais.  É verdade que é nono na ordem dos artigos, em si, mas nos que se 
referem ao Espírito Santo é o segundo.  No seu lugar diz o símbolo maior: Igreja uma, 
santa, católica, e apostólica. Entenda-se que diz una porque não está dividida por 
heresias, pois é a túnica inconsútil do Senhor da qual se diz nos Cânticos: “Íntegra é a 
minha pomba, a minha esposa”.  E nos Actos: “A multidão dos crentes tinha um só 
coração e uma só alma”. Santa, porque santificada pelo Espírito Santo, universal porque 
se difundiu pelo universo inteiro, como diz: “desde os confins da terra eu clamei”; e 
apostólica, ou seja, fundada pelos Apóstolos, como testemunha o Apóstolo: “edificados 
sobre o fundamento dos Apóstolos e dos Profetas”. Na Igreja, convocação dos fiéis. 

H. Porque que é que se diz convocação de todos os fiéis católicos? 
M. Porque é a convocação de todos, de con. di. i. c. ecclesia et 3. q. 4 cum 

Geltrudam, pois a todos chama a si como mãe.  Ela é realmente mãe de todos os fiéis, fora 
do seu grémio ninguém se salva, como se encontra em extra. de su. trin. et fi. ca. c. firmiter 
et de cele. mis. cum marthe.  O mesmo parece assinalar Agostinho em de agone christiano, 
no último capítulo, onde diz: “Os bispos que tinham dado assentimento à perfídia dos 
arianos naquela perseguição escolheram regressar à catolicidade reprovando quer aquilo 
em que tinham acreditado quer aquilo em que haviam fingido ter acreditado.  A eles a 
Igreja católica recebeu-os no seu seio como a Pedro, depois de ter chorado a sua 
negação, após a advertência do cantar do galo, ou ainda depois de corrigido pelas 
palavras de Paulo, após o acto de simulação, ainda que pequena”. 

H. Há quem negue essa comunhão? 
M. Sim. 
H. Quem são?  
M. Dizem alguns que este artigo destroi a heresia daqueles que foram chamados 

Montanos, por no tempo da perseguição da Igreja habitarem nos montes, dizendo que não 
estavam na comunhão da Igreja. 

H. Pode-se explicar de outra maneira este artigo? 
M. Alguns dizem: Creio na comunhão dos santos, i. é, nos sufrágios da Igreja, 

porque qualquer santo comunga nos bens do outro. 
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H. O que estes assim exprimem, a saber, a comunhão dos santos, está contida neste 
artigo nono? É que alguns, como Ascenso, na sua Summa, dizem que não. 

M. Alguns juntam-no a este artigo nono, outros ao seguinte. 
H. Qual o seu conteúdo, de acordo com esses? 
M. Segundo os primeiros, é assim: creio, acrescenta, na santa Igreja católica, seja 

ela militante, seja triunfante, que é uma comunhão, i. é, uma congregação ou sociedade de 
santos; ou então: creio na santa Igreja católica que ainda é militante na terra; e creio na 
comunhão, i. é, na associação dos santos que está em Deus, isto é, na Igreja triunfante; 
como se dissesse: creio numa e noutra Igreja, ou então: creio na Igreja católica, quer 
militante quer triunfante, e creio bem assim na comunhão, i. é, nos seus sufrágios em que 
comungamos, ou na comunhão dos santos e na eucaristia, ou seja, no altar, que os 
albigenses renegam. 

H. Por favor, diz qual o conteúdo que admitem aqueles que apenas colocam neste 
artigo: santa Igreja católica. 

M. O conteúdo é o seguinte: creio na santa Igreja católica, i. é, universal; com 
efeito, católico é grego e quer dizer universal em latim. 

H. Porque é que se diz universal a Igreja? 
M. Diz-se universal, segundo Boécio, por duas razões, a saber, uma das quais 

porque é universalmente pregada, segundo o que está escrito: “Por toda a terra se 
propagou a sua voz”. 

H. Mais acima foi dito que qualquer santo comunga nas boas obras de outro. 
M. É verdade, pois diz o Profeta: “Partilho de todos os que te temem”.  E o 

Apóstolo na ad Ephe.: “Participantes da sua promessa, que está em Cristo”. E em 
Ezechiel: “Os animais de penas estendem as asas de um para o outro”, porque todos os 
santos comungam entre si das suas virtudes. E ainda: “Quem adere a outro vive dos bens 
comuns”.  De harmonia com isto, esta parte do artigo refuta o erro dos judeus que negam 
que nos ajudemos com as orações e os sufrágios dos santos. 

H. Há outros que interpretam de outra maneira? 
M. Quase todos concordam, mas Ascenso diz que Simão Cananeu depõe: “A 

comunhão dos santos e a remissão dos pecados”; e diz isto porque esta é a segunda parte 
que é o décimo artigo, afirmando ele que esta parte é de Simão e de Mateus e pertence a 
um mesmo artigo, a saber, o da operação de Deus, através da qual nos chega o ser da 
graça. O sentido é: creio no Espírito Santo, que faz a santa Igreja católica, ou que 
santifica a Igreja católica, i, é, universal, na qual há comunhão dos santos e remissão dos 
pecados. Por isso não se deve dizer “na santa”, como diz o Papa Leão, mas “santa”, e o 
sentido é: “Creio que a Igreja católica é santa, a saber, pela operação de Deus a Igreja 
tem a comunhão dos santos e a remissão dos pecados”. 

(...)H. De onde se forma a Igreja? 
M. Do lado de Cristo. 
H. Com agrado ouviria falar disso; se há autoridades a esse propósito, di-lo, por 

favor. 
M. Agostinho di-lo explicitamente no tratado de symbolo, que começa por “razão 

dos sacramentos”: “Suba o nosso esposo ao lenho do seu tálamo, suba o nosso esposo ao 
lugar do seu tálamo, durma deixando-se matar, seja aberto o seu lado e apareça a Igreja 
virgem, para que tal como Eva foi feita do lado de Adão que dormia, assim também a 
Igreja seja formada do lado de Cristo pendente na Cruz; efectivamente foi trespassado o 
seu lado, como refere o Evangelho, e imediatamente manou sangue e água que são os 
gémeos sagrados da Igreja: a água é a esposa purificada, o sangue é o dote que ela 



 225

recebeu”. Daí que diga o Apóstolo: “Cristo entregou-se para santificar a sua Igreja” 
(Ephe. 5, 2). 

(...) H. De que é composta a Igreja? 
M. Diz-se no mesmo texto, pelo final: “Que bens? Poderemos exprimir o que nem 

os olhos viram nem os ouvidos escutaram nem ao coração do homem subiu?  Poderemos 
exprimir como será Deus tudo em todos? Poderemos exprimir como o próprio Filho de 
Deus entregou o reino a Deus Pai, i. é, a santa congregação dos fiéis, de tal modo que não 
deixa de lado o Homem que assumiu, mas até o glorifica de tal modo, porém, que a 
claridade que tem com o Pai, antes mesmo de o mundo ter sido feito, não deixa de 
apresentá-la aos que já são fiéis?  Podemos compreender como a Igreja, esposa, que na 
sua composição habitual é formada por homens e mulheres, e converte no varão perfeito e 
assumir o estado de adulto sem perder a identidade de esposa?” 

H. Se esta Igreja foi formada na Paixão, parece que ela é constituída apenas dos 
cristãos justos. Que há a dizer a isto? Comenta-o, por favor. 

M. Também é constituída por todos desde o primeiro justo e nele se assume. Isso 
di-lo Gregório, nas Homilias.  E Agostinho no de catechizandis rudibus acentua que neste 
mundo nunca faltaram justos que fossem membros do esposo e, em conseqüência disso, da 
sua esposa. Diz: “Durante os tempos anteriores a Cristo ter incarnado, não faltaram 
justos que procurassem a Deus com toda a piedade e vencessem a soberba do diabo, 
cidadãos da santa cidade a quem saciou a humilhação futura de Cristo seu rei revelado 
pelo Espírito Santo.  Entre eles Abraão, piedoso e fiel servo de Deus, foi escolhido para 
lhe ser revelado o sacramento do Filho de Deus e por semelhança de fé todos os fiéis de 
todos os povos pudessem ser chamados seus filhos futuros.  Dele nasceu um povo por 
quem um só verdadeiro Deus, que fez o céu e a terra, seria cultuado, enquanto que os 
outros povos serviam os ídolos e os demónios”. 

(...) H. Mais acima foi dito, se bem me parece, que a Igreja começou com o 
primeiro justo.  Agostinho parece dizer o contrário em super epistolam Ioannis, sermo 2º, 
quando diz: “Toda a Igreja é esposa de Cristo e o seu princípio e as suas primícias são a 
carne de Cristo; aí se juntou a esposa ao esposo na carne”. 

M. Dizem alguns que a Igreja de que Cristo é a cabeça e nós os membros é aquela 
em que nós estamos com Cristo e há um só Cristo, como diz ele em epistola Ioannis, 
sermone 10: “A carne de Cristo é o princípio e as primícias para os eleitos fiéis; na 
mobilidade do tempo, começou pelo primeiro justo; esta é a Igreja santa, católica, que 
luta contra todos os hereges, pode lutar contra os hereges: todos saíram dela como 
sarmentos da videira saídos de uma vide preciosa, enquanto ela permanece na sua raiz, na 
caridade; as portas do inferno não a vencerão”. 

H. Como é que a Igreja não é vencida se o esposo é morto? 
M. Pelo contrário, então cresceu, então fortifica-se, pois, como diz Gregório, em 

super Ezechielem omilia 2ª, “Enquanto se desenrola a perseguição na Judeia, a pregação 
santa dos Apóstolos espalhou-se no mundo inteiro e então contrai núpcias com o esposo, 
ao tempo em que o esposo morre”. 

H. Qual é a Igreja que contrai núpcias com o esposo ao tempo em que o esposo 
morre? 

M. É por certo a comunidade dos fiéis católicos, como se declara em de con. di. 1 
c. ecclesia et 3. q. 4. c. cum geltrudam em que se lê e acentua que o corpo de Cristo é a 
Igreja; dessa comunhão alguém fica separado e totalmente afastado por excomunhão 
maior. 



 226

H. Dizeis que o corpo de Cristo é a Igreja e dessa comunhão alguém fica separado 
por excomunhão maior. A quem foram entregues por Cristo as chaves da absolvição 
desta? 

M. À Igreja, pois diz Agostinho no de agone Christiano, capítulo final: “À Igreja 
foram dadas as chaves, quando elas foram dadas a Pedro e quando lhe diz: amas-me? 
Apascenta as minhas ovelhas, fala em todas”. E noutro passo salienta: “Estas chaves não 
as recebeu de Cristo um homem, mas a Igreja como uma unidade”. Em super canonicam 
Ioannis, sermo ultimus diz o mesmo Agostinho: “Onde há remissão dos pecados aí está a 
Igreja”. A  ela, com efeito, foi dito: “Dar-te-ei as chaves do reino dos céus e o que 
desligares na terra ficará desligado nos céus e o que ligares na terra será ligado nos céus 
também”. 

 
 

O sermão de frei Rodrigo de Cintra. 
 

Referência: LOPES, Fernão. Crónica de D. João I.  vol. I. Introdução: Humberto Baquero 
Moreno. Lisboa: Livraria Civilização, 1994, pp. 315-320. 
Procedência: edição baseada no códice nº 352 do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 
 
Observações: Incluso no primeiro volume da crônica de Fernão Lopes (capítulo CLI), o sermão 
que supostamente frei Rodrigo proferiu deu-se na ocasião do levantamento do cerco de Lisboa em 
1384.  Neste sermão estão contidos alguns dos principais vetores de argumentação do cronista-mor, 
conforme Luís de Sousa Rebelo já demonstrou. 
 
 

Quamdo ho Meestre  e os da çidade virom como sse elRei de Castella partira com 
suas gemtes, e como alçara o çerco de sobrella, no tempo da sua mais aficada tribullaçom, 
que era mimgua de mamtiimentos que aver nõ podiam, forom todos tam ledos com sua 
partida, quamto sse per escripto dizer nom pode, damdo muitas graças ao Senhor Deos, 
que sse daquella guisa amerçeara delles. 

E sahirom fora da çidade por veer o assemtamento do arreall que ja era queimado, 
e acharom muitos doemtes naquell moesteiro de Samtos que dissemos, e husavom com 
elles de piedosa caridade, posto que seus emmiigos fossem. 

No seguimte dia hordenarom logo huua gramde e devota proçissom, na quall todos 
fossem descallços ao moesteiro da Triimdade que he dos muros ademtro do logar; e o 
homrrado dom Joham Escudeiro, Bispo que entom era dessa çidade, partio descallço da 
egreja cathedrall da See rrevestido em pontificall com o Corpo de Deos nas maãos, o mais 
honesto e homrradamente que sse fazer pode, muito acompanhado doordees e clerezia, e 
desi do Meestre com todo outro poboo. 

E chegamdo todos aaquell moesteiro, depois que fezerom sua devota oraçom, 
começou de preegar huu gramde e notavell preegador mui leterado em theolesia, chamado 
per nome meestre Rodrigo de Simtra da Hordem de sam Framçisco; o quall fez hua 
sollemne e comprida pregaçom, mui bastamente teçida de textos das Samtas Escrituras, 
que a sseu proposito mui sabedormente trouve, da quall se mais dizer nom pode, senom o 
modo que em ella levou segumdo muito breve alguus leixarom em escripto, e foy daquesta 
guisa. 

Ell tomou por tema em começo de seu sermom: Misericordiam fecit nobiscum, 
tornamdo a dizer pr linguagem: “Gram misericordia fez o Senhor Deos com nosco”; e 
depois que declarou que cousa era misericordia e piedade, e como a misericordia 
proçedia dos naturaes dereitos, a quall era rrellevar homem seu prouximo da miseria que 
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padeçesse; e como toda perfeiçom da rrelligiam christãa estava em misericordia e 
piedade; entom trautou, que movera elRei de Castella leixar seus gramdes e poderosos 
rreinos comtra o gram juramento dos trautos que prometera, e viinr nom dinamente 
ocupar o rreino, que lhe ainda [o dereito] nom comçedia. Dizemdo que esto fezera huua 
nom discreta cobiiça, com delleitaçom de sse asenhorar; desi maao comsselho dalguus 
seus privados, com os quaaes depois de gramdes trabalhos e mortes de muitos, ficaria sem 
nehuu fruito. 

“Paraae mentes e abrii os olhos dos vossos coraçõoes – disse ell – e esguardaae, 
como veherom dias em estes rreinos, e espeçiallmente sobresta çidade em que seus 
emmiigos a çercarom, e poserom em gramde amgustia; e por nossos pecados, Portugall 
comtra Portugall pelleja, ficamdo tam pouca parte delle, que quasi nuu e desemparado 
pareçeo de todo. Assi que toda maldade em este tempo de gramdes treevas, em huus e nos 
outros teve e te corrupta emteemçom.” 

Emtom fallou per claros exemplos da gram çidade de Samaria que çercou 
Benadab, Rei de Siria, no tempo do propheta Heliseu; sobre a quall teemdo seus çerco foi 
a fame tam gramde em ella, que davom a cabeça do asno por oiteemta rreaaes de prata; e 
huu pouco desterco de poombas pera salgar a viamda vallia çimquoemta, de guisa que 
com a gramde fame alguuas pessoas comiam os filhos; da quall mimgua e pressa elRei foi 
posto em tãta coita, que rrompeo suas vestiduras, e pareçeo ho çelliçio de que amdava 
vestido a carom da carne; e postos de todo em desesperaçom, se amerçeara o Senhor Deos 
delles, damdo tall espamto nos do arreall, que lhes pareçia que gramde hoste de gemte os 
persseguia, de guisa que fogirom todos sem curamdo de levar cousa alguua. 

Comtou da çidade de Jerusalem como fora çercada per Senacharib, Rei de Assur, 
seemdo estomçe Ezechias Rei della; e como a teemdo assi çercada, queremdosse Deos 
amerçear della, ferira o amigo de Deos huua noite os do arreall, e matara çemto e 
oiteemta e çimquo mill delles; e fugira elRei soomente com dez homees com gram temor e 
espamto que ouve.  Disse mais do Primçipe Olloffernes como çercara a çidade de Betulia, 
e como lhe britara os canos das aguas que viinham demtro aa çidade e lhe tolhera o 
logramento dhuas fomtainhas que eram açerca della; de guisa que com a gram mimgua 
dagua, começarom de sse queixar hus comtra os outros, dizemdo que melhor fora servir 
Ollofernes, que morrer assi de sede; e que seemdo assi neesta pressa, hordenara Deos que 
sahira fora da çidade a samta molher Judic so fimgimento que a visse Olloffernes e a 
cobiiçasse pera dormir com ella; e fora assi que a vira e cobiiçara; e seemdolhe levada a 
sua teemda que sse lamçou ell farto de vinho, e adormeçeo primeiro, e a çidade; em outro 
dia achamdo os do arreall seu senhor morto, e seemdo mui torvados, começarom de fugir, 
e assi foi deçercada a çidade. 

E tornamdo ell a comparar per mehudo a carestia e fame de Lixboa, e as outras 
mimguas e padeçimentos com a çidade de Samaria e isso meesmo das outras çidades, e a 
gram misericordia que Deos fezera com ella, em nos librar daquella maneira, taaes 
semelhamças e comparaçoões, nom eram ouvidas, sem gramdes choros e sollucos, e 
espargimento de muitas lagrimas, de guisa que pareçia gram plamto feito por alguu 
senhor, alçamdo todos as maãos ao çeeo e damdo muitas graças ao Senhor Deos, que tam 
gramde misericordia quisera fazer com elles. 

“Hora – disse ell – seemdo esta çidade assi atribullada, e ardemdo o fogo de sua 
grã tribullaçom, na força da sua moor queemtura, que era aficamento de gramde çerco, e 
sofreemça de muita fame, ho pagou Deos per seu partimemto.   

Nom prestavom humanaaes pemssamentos, nem cousa algua que fazer podessees 
comtra poderio delRei de Castella. Nom valliã missas nem prestavom oraçoões, que 
devotas pessoas podessem fazer, braadamdo a Deos que sse amerçeasse de nos e quisesse 
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livrar esta çidade das maãos de seus mortaaes emmiigos; de guisa que ja pareçia que o 
Senhor Deos çarrara suas orelhas de nos ouvir, e tornara a sua face de nos querer livrar.  

E nos assi postos na postumeira parte de tamanha lastima e amgostura, disse o mui 
alto Rei çellestriall, Padre de gramdes misericordias e Deos de toda comssollaçom, no 
comssistorio da sua sabedoria: Tempo he que ajamos compaixom com a çidade 
atribullada e nom a leixemos mais padeçer, como sse dissesse: Oo çidade de Lixboa! 
ouvida he a tua oraçom! e porque te amei querote livrar, avemdo de ti gramde doo e esto 
sera em maão forte, e a tua feuza daqui em deamte, em mim será. 

Mas por quamto aquell gram Rei de Castella era emdurado em seu coraçom, a 
nom deçercar esta çidade por cousa que aviinr podesse, ataa que per fame ou força 
darmas a podesse tomar, nom quis Deos com ell teer outro geito, por mostrar seu grãde 
poderio, salvo aquella que teve com elRei Faraó, a que mamdou per tamtas vezes que 
leixasse hir o seu poboo sacrificar ao deserto; que pero o percudisse com gramdes e 
estranhas pragas, numca o quis leixar de todo, ataa que o Deos tamgeo com a deçima 
plaga, matamdolhe todollos primogenitos filhos, des o filho do mayor senhor do Egipto, 
ataa o filho da mais pequena serva que avia amtre elles; e dos filhos de Isrrahell nehuu 
por estomçe morria. E assi o Senhor Deos começou de o tamger cõ pestellemça, amte que 
a esta çidade chegasse, que era sinall e amoestamento que lhe nom prazia de viinr; e 
depois que a teve çercada, lhe começarom de morrer muitos dos seus, assi da gente de 
boom estado, come doutros de mais pequena comdiçom.    

Desi creçemdo a mortiimdade, começarom de morrer dos fidallgos e senhores que 
eram seus primogenitos, tamta multidom trigosamente como todos bem sabees; e ell por 
todo isso tiinha ssa vomtade firme de a nom deçercar, cõ quamtos comsselhos lhe davom 
sobrello; ataa que o Deos percudio no seu primogenito filho que mais amava, que foi a 
Rainha sua molher, aa quall naçerom duas pestellemçiaaes postemas; e emtom seu duro 
coraçom com espamto da triste morte se partio e deçercou esta çidade, na quall cousa 
Deos com nosco fez mui gramde misericordia.  E nom embargamdo que o Deos tamgesse 
com aquella plaga pestellemçiall como vistes, aimda ell vai cõ emtemçom de tornar a este 
rreino pollo destroir e sojugar; a acomteçerlhe ha, disse ell, em sua tornada, aquello que 
acomteçeo a Farao com o poboo dIsrrahell, que depois que os leixou hir pera o deseerto, 
foi depos elles com mui gramde hoste; e cuidamdo de os persseguir, e matar, forom mortos 
e destroidos quamtos comssigo levava, e ell nom comprio seu desejo. 

E assi ha dacomteçer a elRei de Castella, que sse ell tornar a este rreino com a 
emteçom que leva, que Deos lhe matara tantos dos seus primogenitos, que ssom os 
gramdes e homrrados de seu rreyno, com que britou a verdade que prometida tiinha, que 
numca mais avera voomtade de tornar a esta terra. Ell poem sua esperamça em multidõ de 
muita gemte, pera nos destroir se por que, e nos esperemos em huu sso Deos que nos 
livrara de suas maãos; o quall nos leixou padeçer tamtas pressas e tribullaçoões como 
vistes, por teermos rrazom de o mais amar quamdo nos dellas livrasse. 

Cõ boa feuza ergo leixemos fazer o Senhor Deos, que todallas cousas obra em bem 
segumdo sua merçee he; as quaaes se fazem per seu justo juizo como ell quer, a nos muito 
ascomdido; ca doutra guisa querer home escodrinhar, como e por que esto se assi faz, 
nom he outra cousa, senom dar guerra e camssaço ao emtemdimento.  Comfessemos pois 
assi he, que somos dinos do que nos avem por nossos peccados, e cheguemonos a Deos per 
peemdença; e camtemos ao Senhor Deos camtar novo, assi como camtarom os Judeus, 
quamdo virom o que Deos fezera por elles, matando seus emmiigos amte seus olhos, e 
digamos todos com pura mente e de voomtade: 

Beemto sejas Tu mui alto Deos, Primçipe dos reis da terra, doçe Sollaz dos 
atribullados; e muitas graças Te damos, que nos quiseste ouvir, e do favoo da Tua dulçura 
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destillaste sobre nos atam gramde misericordia, abriviamdo os dias da nossa tribullaçom, 
que nom fossem mais perlomgados; ca sse mais tempo durarom, fora gram duvida de o 
podermos soportar; a Ti beemzã e louvem todallas criaturas; e nos beemzemos e louvamos 
o Teu samto Nome pera sempre sem fim ame”. 

Estas e outras muitas rrazõoes disse aquell Frade em sua preegaçom com que o 
poboo muito chorava, allçamdo todos as mãaos ao çeeo dãdo muitas graças ao alto Deos 
que os assi desabafara do poder de seus emmiigos. 

Acabada a preegaçõ disseram missa mui sollenemente e tornousse a proçissom a 
See com o Corpo de Deos assi como amte partirõ todos com gram devaçom e muito 
comssolados. 

 
 

O sermão de frei João Xira. 
 

Referência: ZURARA, Gomes Eanes de. Crónica da Tomada de Ceuta por El Rei D. João I. 
Lisboa: Academia das Sciências de Lisboa, 1915, pp. 253-256. 
Procedência: esta edição integra a Biblioteca dos Clássicos Portugueses e visa “corrigir” a edição 
anterior (1899-1900) que modernizou a grafia das palavras. 
 
Observações: o sermão em questão corresponde ao capítulo intitulado Como o meestre frey Joham 
Xira preegou, e como os Iffamtes forom feitos cavalleiros.  Zurara reproduz dois sermões de João 
Xira, um antes da conquista de Ceuta e o outro proferido na celebração pela vitória.  Abaixo, 
transcrevemos o segundo.  Tal como no caso de Fernão Lopes, vários aspectos identificáveis no 
decorrer da narrativa de Zurara estão presentes no sermão. 
 
 

Bem mostrou o Senhor Deos que queria seer servido em aquella casa, que com 
tamta homrra sse corregia no seu nome. e esto he porque em todallas egreias per 
hordenamça apostollica devem seer postos synos, com que chamem o povoo de Deos pera 
a sua samta casa. E estamdo assy em aquelle corregimento, nembrou ao Iffamte Dom 
Hamrrique como em outro tempo os mouros levarom de Lagos dous synos pera aquella 
cidade. e mamdou logo que sse buscassem com muy gramde dilligemçia, e que os 
trouxessem logo alli. Os quaaes prouve a Deos que forom achados, e corregidos per tall 
guisa, que logo em aquella missa serviram de seu offiçio.  Ho meestre preegou alli huua 
pregaçam com mujtas autoridades da samta escpritura, aprovamdo ho gramde serviço que 
nosso Senhor Deos rreçebera em aquell feito, dizemdo que todos poderiam dereitamente 
dizer o seu tema .s. que em Cepta era toda gloria e homrra. Gloria disse elle, sse toma per 
mujtas guisas, porque cada huu cobramdo aquella cousa, em cuja bem avemturamça tem 
posta sua fim, propriamente lhe parece que teem a perfeiçam da gloria. empero fallamdo 
dereitamente, em duas cousas soomente esta a perfeiçam da gloria .s. na bem 
avemturamça que perteeçe a alma, a quall sobre todallas outras cousas he a perfeiçam. e 
segumdo a gloria he a homrra deste mundo, quamdo a os homees percalçam, cobramdo 
per husamça dalguua virtude a vitoria dalguua cousa trautada ou cometida a fym dalguu 
bem. E pera seer aquella que deve, sempre o seu rrespeito deve de comsseguir o serviço de 
Deos, ssem o quall nom devemos comtar nehuua cousa por booa. ca os fillosofos amtijgos, 
pero que gemtios fossem, departimdo a gloria em mujtas maneiras, disseram que huua das 
cousas por que o homem em este mundo rreçebe mayor gloria, assy era por sse 
maravilharem os outros das suas virtudes e boomdades, avemdoo por digno de gramde 
homrra.  E ajmda ho autor do rregimento dos primçipes, na primeira parte do seu 
primeiro livro, departimdo a bem avemturamça em mujtas maneyras, finallmente 
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comcludio que todollos primçipes e gramdes senhores na bem avemturamça da alma 
devem poer toda sua fim, da quall dereitamente naçe homrra, que aos homees he dada 
neste mundo, porque a homrra nom sse da ssenam por rrezam de virtude. Ora veede sse he 
assaz de gloria pera elRey nosso senhor e pera todos vos outros seus criados e naturaaes, 
veerdes oje per força de vossos trabalhos edificar huua casa aa homrra e louvor de nosso 
Senhor Deos. ca posto que lhe vos nom fezessees as paredes de novo, mujto mayor 
mereçimento he a vos, tirardella de poder dos jmfiees, domde primeiramente estava 
sogeita aos maaos e abominavees sacrifiçios, per exemplo daquelle senhor, que as mesas 
dos cambadores derribou, e os que vemdiam as poombas lamçou com azorragues fora do 
seu samto templo.  mostramdo a nos que devemos com toda nossa força trabalhar, por as 
suas samtas casas nom seerem corrompidas per nehuu maao sacrifiçio. e nom tam 
soomente aquellas que forom da nossa ley, mas a todallas outras, em que os jmfiees fazem 
seus sacrifiçios, devemos de quebramtar ou tornar em moesteiros e jgreias, se o bem 
podessemos fazer. e em esto mostrariamos sinall de verdadeyros servidores de Christo. 
Porque a Mousem, que foy huu homem que elle mujto amou, mamdou primeiramente na 
velha ley, que fezesse tall tabernaculo, que era como huua temda, em que faziam os filhos 
dIsrraell oraçom e sacrifiçio a Deos. e depois rrei Sallamam a ssemelhança desto fez o 
templo de Jherusalem, que foi outrossy a primeira casa doraçam que os Judeus ouveram. e 
dalli em diamte husaram elles de fazer casas, em que orassem e fezessem seus sacrifiçios, 
que ssom chamadas sinagogas.  E outrossy os christaãos fezeram na nova lei jgreias a 
ssemelhamça do templo, em que fezessem limpamente o sacrifiçio verdadeyro de nosso 
Senhor Jesu Christo. e rrogassem a Deos, e lhe pedissem merçee, e que lhe perdoasse os 
seus peccados. E pois vos teemdes feito o verdadeyro templo e verdadeira casa a nosso 
Senhor. na quall cousa o servistes em duas guisas. a primeira em quamto lamçastes desta 
cidade os maaos jmfiees, e os tirastes da posse de seus templos, que ssom as suas 
mezquitas. e a segumda em quamto tornastes aquella meesma casa em templo verdadeyro, 
que he a jgreia de nosso Senhor.  E ajmda comtemplamdo açerqua dello, acho que des o 
fumdamento desta çidade teve o nosso Senhor Deos hordenado de seer aqui posta a 
cabeça da jgreia de toda a terra dAffrica. porque per duas guisas sse comtem em o nome 
desta çidade a verdadeyra essençia de nosso Senhor Deos. A primeira em quamto o seu 
nome comtem em ssy tres sillabas, que rrepresemtam como nosso Senhor Deos em 
perssoall ternario he sua essemçia em rroda escprita. cujo çemtro segumdo diz Hermes, he 
em todo lugar, a circumferemçia nom he em alguu. E porem som tres ternarios e, geerall 
universidade do mundo, compridos de todo em çircullaçom.  Ho profumdo fillosofall 
theologo gramde Alberto sobre o primeiro capitullo da çellestriall gerarchia poõe tres 
graaos demtemdimento, per que sse ha de conheçer Deos. A segumda maneira he, porque 
em o nome desta çidade se comtem cimquo leteras, que rrepresemtam as çimquo chagas, 
per que nosso Senhor Jesu Christo rremyo a linhagem humanall.  E assy que nom he a 
Cepta pequena gloria, quamdo o seu nome traz taaes sinificaçoões.  Cobrastes ajmda a 
segumda maneira de gloria, que he a homrra deste mundo, cuja perfeiçam esta naquelle 
decorum, a que os Gregos disseram prepain, que quer dizer em nossa dereita limguagem, 
fremosura das obras.  Em verdade assaz de fremosa obra he, cujo nome em todo tempo 
sera gramde, filhar assy huua tamanha çidade em tam breve espaço, e tam alomgada de 
nossa terra. e fica pera os letereiros de vossas sepullturas huua tall pallavra, quall mujtos 
per vemtura deseiaram (...)”. 


