
(. .. ) foi precisamente nos tempos de sua dissolução e debilidade quando 
os gregos se tornaram cada vez mais otimistas, mais superficiais, mais 
comediantes, também mais ansiosos de lógica e de logicização do 
mundo, quer dizer, ao mesmo tempo 'mais joviais' e 'mais cientfficos'?" 
(Nietzsche, EA 30/31} 

Poderia, porventura, a vitória do otimismo da razão socrática, predominante 
a partir daqui, bem como essa arte que exalta um laborioso decorativismo 
carente de conteúdo e de tensão, serem sintomas de fadiga existencial , de uma 
"força declinante" ?, perguntará Nietzsche em 1886 quando em seu Ensaio de 
auto-crítica retomar as questões desenvolvidas em O nascimento da tragédia 
(Cf. EA, 31 ). 

Poderfamos ainda acrescentar a aqueles "indícios" o aparecimento do 
fenômeno da retórica - com seu inconfundível "estilo li terário escapista" (Cf. 
Pollitt, 110) para o qual a técnica no adestramento da linguagem se torna a única 
co1sa a importar - e a simultânea morte da tragédia ática nas mãos de Eu ri pedes 
- este primeiro "poeta sóbrio" da Grécia (Ct. Nietzsche, NT, 113). Teríamos, 
então, fechado um circulo ao centro do qual encontrar-se-ia um desesperado 
desejo de fuga: a melancólica fuga de quando já não se sabe enfrentar o que é 
duro e diffcil na vida. 

Se a arte, assim como a sabedoria mito-religiosa, fora um dia proteção para 
a sensibilidade grega ante as ameaças representadas pelo "conhecimento" das 
verdades mais cruéis da vida, o que ela agora nos revela é o não muito bem 
camuflado desamparo experimentado pelo homem, desamparo este que nem 
mesmo o novo "credo socrático" com sua "fé ilimitada na razão" (Cf, Nietzsche, 
Cl, 43) pOde remediar, desamparo este, legado milenar, que será muito bem 
conhecido pela socrática cultura ocidental. 
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A Realeza "Ordenadora" 
uma leitura do Livro da Virtuosa 
Benfeituria do Infante O. Pedro 

MÁRIO JORGE DA MOTTA BASTOS 

Dept• de História - Universidade Federal Fluminense 

"Esta relação (entre o poder e a sociedade) é essencialmente carregada 
de sacra/idade, porque toda a sociedade associa a ordem que lhe é 
própria a uma ordem que a ultrapassa, expandindo-se até ao cosmos n.o 
caso das sociedades tradicionais." (Georges Balandier, Antropologia 
Polflica, Lisboa, Editorial Presença, s/d., p.107.) 

A sacralidade com que se revestiu a realeza medieval, traço fundamental 
em sua legitimação, expressou-se em nrveis e fórmulas diversas, seja em rituais 
e cerimônias, como as sagrações e ''entradas régias", nas insígnias do poder, 
nas itulaturas adotadas, entre outras. Manifestações exteriores de um brilho 
particular, halo de esplendor que se 1mpunha irradiar, publicar, explicitavam 
sobretudo um poder em potência, apto a cumprir-se, requisitando e circunscre
vendo o campo desta realização. Traduzida em termos "funcionalistas'', a realeza 
atualizava-se no exercício de atributos superiores particulares, porque revelados 
(e reveladoras) de sua (sobre) natureza. Em seus primórdios no Ocidente 
Medieval, a realeza germânica assumia um aspecto nacional e popular, portan
do, ao lado das insígnias militares, aquelas tomadas aos deuses que governa
vam o mundo e garantiam a fertilidade da terra. "O Re1 encarnava o bem-estar 
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Jo povo." 1 Com a cristianização, se a tónica se desloca do individuo para o 
"cargo", a celebração da realeza como um oficio divino e a ascensão do "Rex 
D i Gratia" reafirmam o caráter funcional, e providencial, deste poder.2 

Na Península Ibérica, remonta à monarquia visigótica, e aos célebres 
Concílios de Toledo, a concepção do poder real manifesto no exerci cio de uma 
função, 3 englobando uma complexa rede de poderes e deveres orientados à 
satisfação de fins superiores. Laços pessoais de dependência uniam o rei a seus 
súditos, todos lhe devendo fidelidade, obediência e auxílio. 

Quanto aos primeiros reis de Portugal, movidos fundamentalmente pela 
guerra aos infiéis ao sul do Tejo, pelo alargamento e defesa das instáveis 
fronteiras do território conquistado, destacaram-se sobretudo por sua função 
guerreira, supremos comandantes de tropas, nobres guerreiros chefiando seus 
pares. O avançar dos séculos assistiria, contudo, a um lento realçamento da 
figura do monarca, processo que culminaria, em meados de trezentos, num rei 
que se pretende e afirma "absoluto, legislador, JUiz e administrador, representan
te consciente do interesse geral do reino" .4 Alçado de sua condição de suserano 
feudal, embora continuasse a sê-lo, afirma-se a imagem do rei representante 
divino, "vigário de Deus na terra", supremo condutor dos destinos da nação. D. 
Afonso IV, por volta de 1340, em sua lei de repressão ao jogo, afirmava que "o 
regimento dos ditos reinos por Deus nos é outorgado" 5 e, entre os reis que o 
sucederam. tal afirmação tornou-se lugar comum. 

A ascendência divina e o poder absoluto conferiam ao rei o exercício de 
várias funções, convergindo todas a sua representação como figura centraliza
dera dos interesses gerais do reino. Nesse sentido, transforma-se o rei num ser 
múltiplo, "cabeça" de um corpo social que, numa relação dialética, sustenta-lhe, 
ao mesmo tempo em que, pelo justo exerclcio de suas funções, cabe ao rei 
manter em equilíbrio. Tendo em vista a preservação deste, ua primeira e 
principal função residia no provimento da justiça, referência e alusão direta aos 
reis biblicos. Segundo a Bfblia (I Reis 10,9), o Senhor, por amor à Israel, "te 
constituiu rei (a Salomão), a fim de governares com eqüidade e justiça".6 

Promover a justiça implicava, sobretudo, em coibir a opressão dos mais fracos, 
garantir a cada um o que era seu de direito, de acordo com seu estado, 
preservando a hierarquia e a ordem no reino, realçando o monarca como 

1 segundo E. Ewig, apud René edou, E/ Estado en la Edad Media, Madnd, EDA , 1977, p.32. 
2 veja-se, sobretudo, Waller Ullm nn. Principias de gobierno y polltico en la Edad Modia, Madrid, Ahanza 

Edltori I, 1985 
3 segundo Marcelo Caetano, História do Direito Portugul!s, Lrsboa, d•torial Verbo. s/d., p.206. 
4 segundo A H de Oliveira Marques, Portugal na Crise dos séculos XIV e XV, L/sboil, Edltorral Pr sença, 

1 87. p 207 
6 Caetano, op. crt. , p 297, 
6 traduç· o da Vuloata pelo Pe. Matos Soares, São Paulo, Paulinas, 1989, p .348. 
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mantenedor da justiça entre os homens. . 
Paralelamente à valorização da função justiceira, e como seu coroláno, 

fortaleceu-se a função legisladora da realeza. Numa sociedade profundamente 
condicionada por usos e costume arraigados, traduzidos num complexo. de l~1s 
e posturas de nfvel local e regional, impOs-se, paulat1name~te, a leg1slaçao 
oriunda do poder central, leis g rais qu 1riam absorvendo e 1nc?rporando ~s 
várias influências de textos 1ega1s. m ortugal, a rimeira compilação de le1s 
gerais do reino data do século XIV, rovavelmonte do inicio do reinado de O. 
Pedro I, o Livro das Leis e Posturas. r 

De sua ascendência divina advinha, aind(l, ~ real za a obrigatoriedade da 
obediência dos súditos. Eleito de us amo prov dor da justi_ça t~r~ena, 
desobedecer ao r i implicava em ontranar os mais altos deslgmos d1V1nos, 
pecado mortal, segundo os legistas da Orden ções Afonsinas (V 67) Emba a
dos em São Paulo, afirmavam que 

"aquele que não obedece as u R i ou Príncipe e Ir: spa~ as u mandato 
peca mortalmente, porque rosistmdo a seu mandado restsle ao manda~o 
de Deus, pois de sua mão recebeu seu Alto e Real estado lodo o podeno 

. , I ( )"a que tem porque rege e governa o rema em JUS 1ça .. . . 

A obediência dos súditos, obrigatória, ressalva a contrapartida do justo 
exercício do poder real, expressão da idéia do pacto, do "dom e contra-do1 n" 
que embasa a relação entre o rei e seu povo. 

A configuração do poder régio identificado ao exercfcio de funções (das 
quais não se fez aqui um inventário exaus~ivo) expressou-se em "veicules" de 
natureza diversa, ao que já se fez referência. lm~orta-me n? ~ntanto rete~ uma 
sua manifestação ou "canal" particular, que enseJOU a constitUição de um novo 
gênero literário" no Ocidente, o de "Livros de Educação de Prln.cipes". V~ltados 
a ministrar-lhes retos ensinamentos da arte de bem governar, ta1s obras c1rcuns 
crevem a natureza do seu poder, seu campo de atuação e ações pri~ordiai.s . 
"Surgidos" na França do século IX seus primeiros exemplares, como a ~ta Régta, 
escrita pelo abade de Ver dum. em 813, iriam proliferar ~obretudo na Ba1xa Idade 
Média, no bojo das acirradas disputas entre o lmpérto e o Papado, sem q~e 
arrefecesse sua perspectiva moralista cristã. Dentre as que conheceram matar 
expressão e influência destacam-se o De Aegimine princ1~um ad :egem Cypn, 
da lavra de Tomás de Aqui no e Ptolomeu de Lucca, conciUJda em f1.ns d.o século 
XIII , e o De Regimine Principum Libri ffl, de Frei Gil de Roma, escnta v1sando a 

7 ed. de Maria 1 , C mpos Rodrigues. Lisboa. Fac. de Direito, 1971 
8 Caetano. op clt.. p.466. 
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1uucaçào de Felipe, o Belo, de rança, por volta de 1285, obras tantas vezes 
traduzidas, comentadas e glosadas.9 

Na esteira destes regimentos e versando igualmente temas éticos-polllicos 
produziram-se, especificamente em Portugal, tratados diversos. A primeira obra 
do gênero, inserta numa longa série de "Espelhos de Prínc1pes", parece dever-se 
à pena do bispo de Silves, Frei Alvaro Pais, intitulada Speculum Regum, 10 

redig1da em latim e publicada entre 1341 e 1344. Na seqüência, a dinastia de 
A vis foi pródiga em tratados, destacando-se o Leal Conselheiro, 11 de O. Duarte, 
o seu "ABC da lealdade'' que, nos capftulos L a UI, abordou matéria relativa à 
educação de prfncipes, e sobretudo o Ltvro da Virtuosa Benfeituria, 12 do Infante 
D. Pedro, a rigor o primeiro "tratado polftico" escrito, em Portugal, em língua 
vulgar. Elaborada entre 1418 e 1433, dedicada a seu irmão e futuro rei O. Duarte, 
na Virtuosa Benfeituria manifesta-se a influência clássica matizada pela doutrina 
cristã. São freqüentes as citações de Aristóteles, "o filósofo", de Cfcero, Sêneca, 
sendo que na obra deste último, o De beneficíis, o próprio O. Pedro afirma ter-se 
fundamentado_ O recurso aos filósofos antigos dá-se em reforço dos ensinamen
tos cris tãos, nunca os contrariando, operando o autor na tradição dos grandes 
Padres e Doutores da Igreja, constantemente citados, como também o é a 
Sagrada Escritura. 

Destacada a inserção da obra de D. Pedro na abundante literatura político
moral produzida nos últimos séculos da Idade Média, proponho-me abordá-la 
ao nfvel da constituição de uma imagem precfpua da realeza, porque aglutina 
dora de suas várias tunções, afirmando uma ação régia cujo fim último é prover 
e preservar a saúde do reino. A obra do infante constituir-se-ia, então, num 
"receituário" fornecido à realeza, bem como à sociedade que pretendia fosse-lhe 
contfgua, capaz de promover a sanidade do corpo social. Quanto à noção de 
saúde aqui adotada, tomo-a da obra de Clcero, traduzida por D. Pedro e também 
ela ofertada a D. Duarte: ''a ssaude se gouerna per conhecimento da desposi
çom do seu corpo, e por bõo esguardarnento das causas que nos soõe 
daproveitar ou empeecer ( ... ). 13 

Dois elementos, recorrentes no discurso da Virtuo a Benfe1tuna impoem
se-rne como fundamentais a esta análise. Primeiro, a ocorrência de metáforas 
relativas à sociedade-corpo e. a partir dela, a de saúde-doença da sociedade, 
bem como a de benfeitona-remédio para os males da comunidade. O segundo, 
intimamente articulado ao anterior, diz respeito às várias críticas tecidas por D. 

9 segundo A.J. Sarruva, O Cropusculo deidade Méd1o em Portugal. Lisboa, Gradlva, 1988, p 21 B. 
1 O ed. do Centro de studos de Psicologia e llistófla da Fílosofia da Universidade de L1sboa, t1sboa. lnstllulo 

de Ali Cullur. 1955- 1963. 
11 ed de J . Piei. Lisboa, 1942. 
12 ed de Joaquim Costa, Porto. Biblioteca Público Municipal, 1946 
13 ibid , L, 11, COI'l 37 
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Pedro em relação a procedimentos que, tendo lugar no Portugal de sua época, 
impediam a plena realização da sociedade que idealizava. Soa m forte o apelo 
reformador e ideológico da Virtuosa Benfeituria, patenteando um efetivo projeto 
de intervenção sobre a realidade. Seu "efeito ideológico" manifesta-se sobretudo 
na perspectiva de 1mpor. como teoria geral da soc1edade, aquela reduzida e 
vinculada aos interesses especificas das camadas dirigente , CUjO ex oente 
régio o autor pretende elevar com sua obra. 

Consideremos, em primeiro lugar, o sentido e o poder confendos pelo 
infante ao exerci cio da benfeitoria, que em sendo a viga-mestra da arqurtetura 
de sua obra, propõe que o seja da arquitetura social No Uvro 111 , O. P dro expõe 
a origem da desigualdade social e das deficiências que submetem a espéc1e 
humana. Investida, no ato da Criação, de toda a perfeição, a natureza humana 
maculada pelo pecado original foi submetida a privações e reduzida a distintos 
estados. Corrompida, afastada do Criador, necessita de direção, de esclareci
mentos norteadores de suas açOes, que neutralizem a ignorância e o mal e 
encaminhem a humanidade para a realização da perfeição. Dedicar-se-á D. 
Pedro então. acima de tudo, a propor o caminho da reaf1rmação do pacto entre 
Deus e os homens, situando a esse nível a função da benfeitoria. A cada um dos 
distintos graus estabelecidos pela div1ndade correspondem certas necessida
des. A preservação da espécie depende, pois, da existência de um elo que 

remova o auxilio mútuo entre os homens, elo tal que para o autor não é fruto de 
um táci to acordo entre eles, mas uma "natura l afeyçom", moldada na espécie 
humana pelo Criador o, portanto, inquebrantável : 

"(Deus) fiou spyritualmente a nobreza dos prinçipes e a obedeença 
daqueltes que os ham de seruir com doçe e forçosa cadea de benffeyturia 
per a qual os senhores dam e outorgam graadas e graçiosa.s merçees. E 
os sobdictos offereçem ledos uoluntariosos seruiços aaquelles a que por 
natureza uiuem sogeytos, e som obrigados por o bem que rreçebem." 14 

A passagem acima é, em vános sentidos, elucidativa. Em pnmeiro lugar 
afirma, ainda que sutilmente, a origem divina do poder real, a partir da sacral i
zação da estrutura e das relações sociais. A aliança é dada por Deus como o 
são os distintos graus que compõem a sociedade, dentre eles o que confere a 
supremacia ao prfncipe. Em segundo lugar, essa mesma aliança, cujo efeito é, 
a priori, mundano, em sendo sacralizada impõe a sua preservação como 
elemento primordial do pacto entre Deus e os homens, posto que através dela 
garante-se a salvação do corpo social. Nesse sentido, afirma D. Pedro que a 

14 ibid., L. I, cap. I. 
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manutenção do pacto fundamenta o governo do mundo, e mais, "per elle 
odemos aa fonte chegar, que sobre todos sparge suas augas, e doutrem as 

nom rreçebe".15 

Tais elementos conferem a base do caráter reformador, pedagógico e, 
quiçá, salvacion1sta, do discurso e da ''leitura social" do infante D. Pedro. A 
despeito da mácula original, ou em função dela, há um grau possível e exigfvel 
de perfeição que deve pautar a conduta humana. Expresso, a nfvel geral, no 
amor que une os homens, impele-os a entre-ajudarem-se, respeitando-se porém, 
a nfvel especHico, as virtudes e privaçoes, poderio e submissão inerentes, 
porque também naturais, a cada estado. Urge, portanto, ensinar aos homens, 
detalhadamente, a extensão, o sentido e a prática correta das benfei torias, já 
que todo o mal social advém da ignorância do seu virtuoso exercido e, em 
contrapartida, este constitui-se no remédio eficaz para todos os males. 

Segundo o infante, toda "malleza he desnatural", o que implica em que 
padeça "moor emferrnydade ( .. . ) aquelle que em sua uida nom pode conheçer 
a uertuosa perfeiçom das benfeyturyas".16 Começa a se estabelecer, assim, a 
equivalência entre mal, doença e pecado (ser ''desnatural"), vinculada ao 
desconhecimento das condições do ato que traduz, repito, o próprio pacto entre 
Deus e os homens. Tanto que, ao indicar o principal "padeçimento" que se abate 
sobre os "maleçiosos benfeytores'' e os "rreçebedores desconheçidos", impu
ta-lhes a "priuaçom do bem lnfyndo, e penosas doares daquelles tormentos, que 
sse dam em o lagar da mais profunda baixeza", a doença-sofrimento eterno 
reservada aos traidores, no 1nferno, "onde ludas ( .. . ) padeçe tormento que 
numca faleçe".17 

Isto posto, destaque-se que a origem das complexas dificuldades que 
assolavam a sociedade portuguesa do período, segundo a "leitura crítica" tecida 
por D. Pedro, radicava.se na ''cobyça" que orientava a ação dos senhores, estes 
que, por serem "mais chegados a deos que os outros Home-es ( ... ) deue auer 
mayor partiçipaçom das suas uirtuosas condiçoões".18 O cerne das contradi
ções e dos confl itos sociais, em sua visão sublimada da sociedade, reside 
sobretudo no plano moral: origina-se do desconhecimento ou descumprimento 
da perfeição das benfeitorias, desvio reco~rente (e mais gravei) entre aqueles 
(os nobres) que deveriam, acima de todos, pautar sua conduta pela virtuosidade 
destas. Subvertida a regra natural e social das benfeitorias. impôe-se a função 
ordenadora do prfncipe. Ocupando os senhores, no estado moral, "que perteece 
aa gouernança do mundo", a posição e condição de maior proximidade com 

15 lbld. 
16 1bld . L VI . cap. VIII. 
17 lbid 
18 lb1d ., L 11, c p IX. 
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Deus, sobrepõe-se-lhes o prlncipe, por sua "singullar perlfeyçom", que o obriga 
a socorrer a todos com "meezinha com que uniuersalmente cada hu-u rreçeba 
rremedio ao seu padeçimento" . 19 

Tal é, pois, a função do príncipe-físico do corpo social. O infante, embora 
diferencie três formas pelas quais se elevam os governantes, destaca, em 
referência direta à ascensão de sua linhagem, que "olq-uas uezes naçe este 
geeral cuydado do que os prinçipes tomam por eleiçoões em que as comuny
dades os reçebem por suas cabeças. outorgandolhe çerto poderyo sobre sy 
meesmos". Cabeça da sociedade, responsável pela manutenção da saúde do 
corpo que o sustenta, dispõe o príncipe da virtuosa benfeitoria, antídoto universal 
contra todos os males que maculam e adoecem o corpo social: ''( ... ) a maa uida 
da comunydade he a causa peyor que sse pode padeçer" .20 

Tal ação saneadora ultrapassa os limites da sociedade terrena, projetando 
a função salvacionista da realeza, expressando seu caráter sagrado na conquis
ta e na rea lização da eternidade. Resgatada e mantida a sanidade da comuni
dade, cumprida a função régia de inspiração divina, reserva-se ao príncipe e à 
sociedade a realização de seu fim último: a glória eterna, no parafso, onde todos 

''seermos i untados (. . .) ao nosso lnfyndamente boo criador (. . .) por 
cobrarmos herança em o seu glorioso regno, em que o ueiamos crara
mente por sempre".21 

Redimida pela ação primordial do príncipe e pelo poder da virtuosa benfei
toria, livre das paixões e contradições que maculam a ordem social , - santifi
cada - , a sociedade caminha para o Criador, restabelece o pacto e conquista, 
por fim, a saúde eterna. 

19 ibid., L 11 , cap. XIV. 
20 ibíd. 
21 ibid., L. V, c p. XVII. 
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