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Resumo: 
O processo de cristianização da morte na Idade Média convergiu com a construção 
de narrativas biográficas, textos laudatórios e monumentos funerários enquanto 
símbolo de poder da aristocracia e da realeza no ocidente cristão. Os cronistas 
medievais dedicaram parte de seus textos para narrar o processo do morrer dos reis, 
das atitudes diante da morte, ao cerimonial fúnebre e a comoção social desses 
eventos. Na Península Ibérica era comum cronistas associarem fenômenos da 
natureza com o passamento dos monarcas, o que José Mattoso (2001) definiu como 
“luto cósmico”. É nessa perspectiva que analisamos as narrativas da morte dos reis 
na cronística ibérica medieval, problematizando os discursos de comoção social e da 
natureza como um mecanismo de exaltação do poder real. 
Palavras-chave: 
Morte, Poder, Península Ibérica. 
 
Abstract: 
The process of Christianization of death in the Middle Ages converged with the 
construction of biographical narratives, laudatory texts and funerary monuments as 
a symbol of the power of aristocracy and royalty. Medieval chroniclers devoted part 
of their writings to relate the death of some kings, their attitudes toward death, of 
the funeral ceremonial, and of the social commotion that these events caused in 
their subjects. In the Iberian Peninsula it was common for chroniclers to associate 
phenomena of nature with the passing of the monarchs, which José Mattoso (2001) 
defined as “cosmic mourning”. This article aims to analyze the narratives of the 
death of the kings in the medieval Iberian chronicle, problematizing the discourses 
of social commotion and of nature as a mechanism of exaltation of the royal power. 
Keywords: 
Death, Power, Iberian Peninsula. 
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1. Introdução 
 
 
Desde as primeiras sociedades humanas, as relações de poder do chefe ou de 

um líder "tribal" com a sua comunidade tendiam, na maioria das vezes, a 
transcender a própria vida desses indivíduos. Havia a crença de que esse 
comandante poderia interceder pelos vivos, mantendo a ordem no risco do caos, 
envolvendo a questão sucessória, na manutenção do poder invisível atribuído a esses 
sujeitos. Conforme José Mattoso (2001), as principais práticas alusivas à 
cristianização do morrer e ao processo de "domesticação da morte" no Ocidente 
Medieval, proposto por Ariès (2017)2, estão relacionadas com a morte dos chefes.  

 
Os papéis sociais dos chefes são diversos, atuando enquanto árbitros, julgando 

conflitos internos e garantindo a ordem social; liderando os conselhos e tomando 
para si a responsabilidade das decisões finais; garantindo o cumprimento dos 
ordenamentos morais de sua sociedade; chefiando o exército, que garante a proteção 
e combate aos inimigos; constituindo o [...] polo visível da comunidade e como que 
assegura a sua persistência no tempo" (Mattoso, 2001: 109). A morte do líder se 
torna uma ameaça de morte da própria comunidade, o que reforça o medo e a 
perturbação coletiva causada pelo seu falecimento, e tais perturbações coletivas 
parecem ter sido recorrentes no mundo ibérico pelo menos até o século XVI. 

 
As crises e rupturas dinásticas, a ausência de sucessores legítimos, a usurpação 

do trono, ou mesmo anexação por meio de tratados de casamento ou em perdas 
causadas pela guerra, aparecem nas narrativas como vestígios de ocorrências desses 
profundos temores coletivos nos reinos de Portugal, Castela, Leão, Aragão e 
Navarra. Não se pode afirmar precisamente se essas manifestações de luto coletivo 
partiam espontaneamente das crenças populares ou se surgiam de "autores eruditos 
que as atribuíam ao povo para, de alguma maneira, inculcarem a ideia de que os 
hiatos do poder régio traziam consequências terríveis para todo o reino" (Mattoso, 
2001: 123). 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 A "boa morte" é a leitura que o célebre estudo sobre a história da morte de Philippe Ariès (2017) evocou na 
ideia de "morte domada". Baseando-se nas suas principais fontes, romances de cavalaria medievais, Ariès 
sugere que a domesticação da morte estava no controle do homem diante da morte, na perspectiva de 
reconhecimento da iminência do próprio morrer e na realização dos preparativos para o bem-estar de sua 
alma. Domar a morte tinha como característica um modelo de comportamento que visava à superação do 
medo e o aprendizado da convivência com a morte, na tentativa da consolidação do domínio dela por meio 
de uma solene ritualização. 
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2. Os vivos e os mortos no mundo Ibérico medieval 
 

 
Assim como o restante do mundo cristão europeu medieval, a formação da 

Península Ibérica se deu pelo sincretismo cultural3 entre os povos que habitaram a 
região desde tempos longínquos, como os ibéricos, lusitanos, galáicos e celtas, que 
foram conquistados pelos romanos, e mais tarde, uma convergência e fusão cultural 
entre hispano-romanos e os povos germânicos que ocuparam a região.4 

 
No século VIII, o mundo ibérico ainda assimilou a influência da ocupação 

islâmica na região.5 Os islâmicos, especialmente entre os séculos IX e X, durante o 
Califado de Córdoba, ocupariam a maior parte do território da Al-Andaluz6, de 
modo que sua permanência na Península Ibérica influenciou e assimilou práticas 
culturais dos povos subjugados (Sancovsky, 2017). A presença dos judeus na Sefarad7 
também foi uma característica importante desse sincretismo cultural partilhado 
pelos ibéricos, especialmente nos campos científicos, médicos e políticos, além 
disso, atuavam em assuntos administrativos e no auxílio às atividades régias.8  

 
3 Segundo Sérgio Ferretti (1995), entende-se por "Sincretismo" a síntese de processos analíticos, que podem 
ter como significado adaptação, mistura ou convergência, entre outros, dependendo do objeto de análise e 
referencial teórico utilizado. Em nossa pesquisa entendemos como sincretismo cultural o processo de 
assimilação e de convergência realizada por esses povos na Península Ibérica, o que teria resultado nas 
particularidades dos seus sistemas simbólicos de crenças.  
 
4 A cristianização ocorreu posteriormente, devido a fatores como a atuação do Bispo Martinho de Braga 
(Panónia, 510/5 – Braga, 579/80) na conversão dos Suevos ao cristianismo católico no século VI, e depois 
com o Reino Suevo já conquistado e anexado ao Reino Visigodo (em 585), com a conversão do Rei Recaredo 
I (586 - 601) e seu reino ao catolicismo no III Concílio de Toledo de 589 (Frighetto, 2012). Conforme Renan, 
a "[...] conversão das nobrezas visigoda e sueva ao cristianismo católico propiciou, de fato, uma plena 
integração com os segmentos aristocráticos hispano-romanos que professavam, em sua maioria, o credo 
católico", assim, a ascensão de Recaredo ao trono "[...]foi um dos responsáveis pela integração social, política 
e ideológica dos segmentos aristocráticos e nobiliárquicos do reino hispano-visigodo de Toledo" (Friguetto, 
2012: 169). 
 
5 Os islâmicos a partir de 711 iniciariam sua incursão na península, desfazendo rapidamente o reino visigodo, 
se mantendo no território até o ano de 1492 com a queda do último reduto islâmico na localidade, o Reino de 
Granada. 
 
6 Al-Andaluz ou Al-Andalus, foi o nome dado ao território da Península Ibérica pelos islâmicos durante a sua 
ocupação. Na historiografia contemporânea, o termo é geralmente utilizado para se referir à extensão ibérica 
dominada por islâmicos, diferenciando-o dos territórios sob o domínio cristão. 
 
7 Termo em hebraico para se referir a Península Ibérica. 
 
8 Há indícios da presença dos judeus na península desde a Antiguidade, seja acompanhando embarcações 
fenícias que comercializavam na região, ou sob a dominação romana, tendo migrado para a Sefarad após a 
destruição do Segundo Templo Sagrado e da cidade de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C, episódio 
conhecido como a Segunda Diáspora Hebraica. Aponta-se uma imprecisão quanto à datação da ocupação 
judaica nos territórios dos atuais Portugal e Espanha, porém mesmo com a divergência e o debate 
historiográfico sobre a temática, as fontes demonstram que a estadia dos hebreus na região seria bem anterior 
a ocupação islâmica, entre os séculos V e VI d.C. (Sousa, 2012). 
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O sincretismo cultural propiciado por séculos de convivência entre hispano-
romanos, povos de origem germânica, islâmicos e judeus, construiu concepções do 
morrer no imaginário ibérico. Na preeminência cristã, se associava aos ritos e 
doutrinas mortuárias do restante do continente europeu. Contudo, ganhava 
especificidades na forma de entender a morte, devido, principalmente, ao contato 
com as práticas culturais e com as religiões de diferentes povos. A liturgia hispânica 
da Alta Idade Média, também referida como visigótica ou moçárabe, possui as 
principais fontes literárias para se analisar os rituais da morte na região durante esse 
período. Especialmente a obra Liber Ordinum demonstra a ressignificação de ritos 
romanos pelos primeiros cristãos e na península visigótica, entre os séculos V e VII, 
numa espécie de cristianização das lamentações romanas, como também a 
concepção de jornada ao além-mundo e as penas e orações pelos mortos. 

 
As semelhanças entre as crenças em relação à jornada ao além-túmulo do 

mundo antigo e dos cristãos medievais nos primeiros séculos do medievo apontam 
que "[...]tanto os antigos pagãos como os próprios cristãos consideravam, pois, a 
viagem da alma como cheia de perigos e vicissitudes" (Mattoso, 2001: 53).  

 
O contexto histórico vivenciado na Península Ibérica entre os séculos VIII e 

X, a constante violência, seja nos conflitos internos, ou nas ameaças externas, como 
a ocupação islâmica no território, tornava realidade uma ameaça da morte cada vez 
maior. Espalhava-se nos homens o terror da morte violenta e sangrenta que a guerra 
propicia. Para além desses fatores, a ameaça da morte se multiplicava não apenas 
por mãos humanas, mas por meio da natureza, que trazia a fome, a seca e as chuvas 
excessivas, além das epidemias. Para as sociedades cristãs do norte ibérico que 
resistiram à ocupação árabe, assim como era costume em outros povos da 
cristandade, esses fenômenos não se desassociavam a atuação divina. Os clérigos 
combatiam práticas mágico-religiosas e reminiscências culturais pagãs dos homens, 
ao responsabilizar seus desvios da fé como as causas das catástrofes mundanas.  

 
Podemos considerar que o imaginário do homem ibérico medieval diante das 

práticas sociais do morrer, entre os séculos IX e X, era em grande parte dependente 
de concepções formuladas e herdadas da época romana, porém ressignificadas aos 
novos ideais que fossem compatíveis com os dogmas da Igreja. A partir do século 
XI, no que tangem as fontes hispânicas, percebe-se uma mudança das interpretações 
da morte, ao menos nas concepções de homens cultos, e em sua maioria 
eclesiásticos. A reprodução dessas visões de mundo torna-se um objeto importante 
de análise ao se considerar o papel clerical na persuasão e influência no 
comportamento dos fiéis, principalmente daqueles que possuíam bens e poder. 
Duas interpretações principais, que se diferenciavam consideravelmente dos 
modelos anteriores, coexistiam no período: predominante, o primeiro consistia no 
medo da morte e a ameaça do inferno; o segundo na imagem maravilhosa do morrer 
como destino à salvação (Mattoso, 2001). 
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Nas décadas finais do século XI a morte deixava de ser uma obsessão. Fatores 
como a diminuição das invasões, a melhora nas condições de vida, nas técnicas 
agrícolas e na produção de alimentos, aumentaram a expectativa e a qualidade da 
vida, o que traria novas perspectivas do morrer. O medo da morte e da condenação 
transformava-se aos poucos na crença da intercessão divina, pela misericórdia, assim 
como fruto dos méritos morais positivos realizados no plano terreno. Iniciou-se um 
lento movimento migratório em direção às cidades, onde a atuação das ordens 
religiosas seria de grande importância, principalmente nos ritos fúnebres e no culto 
aos mortos. Nesse contexto, os Monges de Cluny9 tiveram um papel relevante na 
construção de um novo entendimento do morrer. 

 
A ordem monástica de Cluny organizou o culto aos mortos, sistematizando a 

prática dos ofícios divinos e da celebração eucarística pelos finados. Para além dos 
funerais, instituiu datas para celebrar a memória do defunto, como a realização de 
missas depois de uma semana, um mês e um ano da morte do fiel, como também 
nos aniversários seguintes do seu falecimento. A liturgia formulada por esses 
monges voltava-se principalmente para a intercessão, rogava pela salvação eterna da 
alma do falecido por quem se celebrava a missa. Essa concepção reforça a noção de 
que mesmo depois da morte pode-se alterar o destino da alma, assim, a liturgia dos 
mortos de Cluny se manifestava como um recurso de intervenção no destino dos 
falecidos (Mattoso, 2001). 

 
Os rituais fúnebres de Cluny se difundiram especialmente entre a aristocracia e 

estratos sociais mais abastados da população. Manter os cultos e a realização de 
missa pelos seus entes queridos significava dispor de altos custos, consistindo 
principalmente de doações aos mosteiros da ordem religiosa. Na Baixa Idade Média 
se iniciou um ideal de "morte bem administrada", em que os clérigos seriam 
responsáveis pela garantia da boa morte e da boa passagem do indivíduo em sua 
jornada ao além e a salvação. Se entre os estratos mais baixos da sociedade e no 
campo ainda prevalecia os cultos domésticos, realizados pelos próprios leigos, os 
monges, legitimados pela auctoritas eclesiástica, assumiam nas cidades e entre os ricos 
o monopólio das exéquias fúnebres, mais tarde adentrando também aos demais 
grupos sociais.  

 
No que diz respeito às transformações da consciência do morrer ao longo da 

Idade Média, a partir do século XII, com a ascensão das cidades ocorreu uma 
importante mudança estrutural nas relações sociais do morrer: a “boa morte” iria 
aos poucos se convertendo em uma "morte bem administrada" (Kellehear, 2016: 
271-309). As diversas transformações ocorridas na Europa entre os séculos XII e 
XV mudaram a concepção do homem com o seu passamento, levando ao processo 
de individualização da morte, chamado por P. Ariès de "morte de si" (2017: 47 - 48).   

 

 
9 Ordem religiosa monástica católica que surgiu no início do século IX, originária da Ordem de São Bento, na 
cidade francesa de Cluny. 
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De acordo com o autor, a ideia de "morte de si" se retrataria nas angústias do 
homem perante o seu passamento (como o medo individual dos destinos da alma 
após a morte, do julgamento final e dos três lugares do além-cristão: paraíso, 
purgatório ou inferno). A morte de si evoca a preocupação do morrer de acordo 
com a particularidade de cada indivíduo. O autor defende que isso é perceptível na 
análise de determinados fenômenos, como a representação do Juízo Final, a viagem 
ao além-mundo (aqui entendido como a transição da alma pelo purgatório) e a 
preocupação com o sepultamento, demonstrado nas epígrafes funerárias um 
começo da personalização das sepulturas.  

 
Enquanto parte do processo de uma lenta individualização do morrer, o 

revigoramento urbano foi fundamental para a transição da “boa morte” para a “bem 
administrada”. Essa última consistiria na tentativa de controle da própria morte por 
meio do auxílio externo e profissional, não apenas de membros da sua própria 
família ou meio social. Com as cidades vieram novas profissões e grupos sociais, 
como os estratos sociais médios que poderiam pagar por auxílios a saúde e 
buscavam controlar a morte com o serviço de três profissionais: o médico, o 
advogado e o clérigo (Kellehear, 2016). O morrente urbano contratava pessoas para 
cuidar do seu processo de morrer, cabendo: aos médicos evitar a dor e aliviar os 
sintomas; ao advogado garantir os desejos finais e a transmissão patrimonial; aos 
clérigos a orientação e conselho espiritual final, e, principalmente, a realização de 
missas e ritos que garantiriam a boa passagem do moribundo.  

 
No campo da religiosidade e do culto aos mortos, a Península Ibérica no 

século XII passou por novas transformações que consistiram aos poucos na 
substituição da influência dos monges de Cluny para a liturgia propagada pela 
Ordem de Cister.10 Esta viria a ter muita proximidade com os poderes ibéricos, 
espalhando mosteiros e comunidades religiosas pelo território (Coelho, 2014), 
especialmente em Portugal, novo reino que se formara sob a tutela de D. Afonso 
Henriques (1139-1185).  

 
A Ordem de Cister e seu mentor espiritual, São Bernardo11, foram 

combatentes e críticos das doutrinas litúrgicas dos cluniasenses, atuando 
intensamente na reformulação e propagação das suas concepções sobre a morte e o 
destino dos homens. Manuais de cuidados dos mortos seguidos pelos monges 
cistercienses no Mosteiro do Alcobaça12 em Portugal, especialmente o Liber Usuum 

 
10 A Ordem de Cister foi uma ordem religiosa beneditina reformada. Sua fundação tem origem na Abadia de 
Cister, na Borgonha (atual França) por volta de 1098, como uma reação ao movimento de Cluny, em que seus 
críticos atribuíam um desvirtuamento das regras beneditinas antigas, para as quais propunham retornar. 
 
11 Bernardo de Claraval (1090 - 1153) foi um abade de origem franca, responsável pela reforma da Ordem de 
Cister e a fundação da Abadia de Claraval. Teve uma importante atuação no campo da Teologia no século 
XII, influenciando diretamente em novas concepções e debates sobre as escrituras sagradas, sendo 
canonizado em 1174 pelo Papa Alexandre III. 
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de Cister (1325)13, demonstram que os seus rituais eram mais formais em relação aos 
seguidos pelos monges da regra de São Bento. 

 
Assim como os monges de Cluny, os cistercienses também se apoiavam na 

concepção do culto aos mortos enquanto uma ferramenta no auxílio à boa 
passagem da alma cristã no além-túmulo, jornada que no tempo desses religiosos já 
se moldava em torno da ideia do Purgatório (Le Goff, 2017) e principalmente na 
oração como mecanismo de intercessão aos santos, aos anjos e a Virgem, na 
remissão de seus pecados, como na proteção e condução do morrente ao Paraíso. 
Além disso, observam-se nos sufrágios pelos mortos em Cister orações que rogam a 
Deus que interceda diante dos sofrimentos e da própria morte física do doente, sinal 
de um sentimento individualista que começava a emergir na Baixa Idade Média.  

 
Se os cluniasenses reivindicavam um monopólio da morte, ao mesmo tempo 

em que se popularizavam seus ritos e serviços aos leigos, celebrando missas e 
sepultando-os em seus cemitérios monásticos, os cistercienses de início reservavam 
seus sufrágios pelos defuntos apenas aos membros da comunidade religiosa: não 
aceitavam estranhos, com exceção daqueles que faleceram em hospedagem no 
mosteiro, além de um ou outro familiar dos monges que compartilhavam dos bens 
espirituais ou temporais do monastério.  

 
Aos poucos, os cistercienses abriram seus serviços aos leigos, provavelmente 

como forma de reação a atuação dos monges de Cluny, realizando em seus recintos 
o sepultamento de reis, rainhas e posteriormente de seus principais doadores. 
Instituíram também datas comemorativas para a celebração de missas de requiem 
pelas almas dos defuntos da ordem e de seus familiares.  

 
A atuação dessas duas ordens religiosas no campo dos rituais fúnebres moldou 

no início do baixo medievo as concepções de homens e mulheres sobre o mundo 
dos mortos, assim como sobre a relação entre vivos e mortos. Certamente, essas 
duas ordens influenciariam nas práticas fúnebres da Europa, tal como da Península 
Ibérica, nos séculos seguintes. O simbolismo evocado nos rituais de Cluny também 
foram reapropriados pelas aristocracias e os monarcas ibéricos na construção da 
morte como um aparato de demonstração e propagação de poder.  

 

 
12 A Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça iniciou sua construção em meados do século XII, após a doação 
de terras na região de Alcobaça para São Bernardo a mando do Rei D. Afonso Henriques, ficando sob a 
administração dos cistercienses. O mosteiro adquiriria a condição de Panteão Régio ao abrigar os túmulos da 
realeza, sepultando inicialmente o Rei D. Afonso II (1185 - 1223; túmulo datado de 1224) e D. Afonso III 
(1210 - 1279). Mais tarde ainda abrigou os túmulos de D. Pedro I (1320 - 1367) e D. Inês de Castro (1320 - 
1355).  
 
13 O documento se trata de um manual de rituais da unção de enfermos, das exéquias e cuidados aos mortos, 
copiado e seguido pelos monges do mosteiro cisterciense de Santa Maria de Alcobaça no século XII.  
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Durante a Idade Média a Igreja foi se apropriando do controle do morrer, em 
termos de "rito de instituição", na formulação de saberes e práticas fúnebres que 
mais tarde a dariam um verdadeiro monopólio sobre a morte. De Acordo com 
Michel Lauwers (2017), a relação dos homens medievais com a morte transcorreu 
por diversos encontros, confrontos e modelos de variadas lógicas sociais. Os 
eclesiásticos tiveram um papel fundamental nesses processos, transformando as 
relações entre vivos e mortos que se arrastavam desde a Antiguidade, impondo mais 
tarde seus ritos e concepções, bem como formulando no direito os costumes do 
morrer nas sociedades medievais. Considerando o contexto histórico de formação 
das monarquias centralizadas, Lauwers afirma que nos "últimos séculos da Idade 
Média, a memória dos mortos serviu para fabricar históricas dinásticas, laicas, 
destinadas a legitimar os poderes dos príncipes" (2017: 291). É nessa perspectiva 
que os cronistas medievais ibéricos retrataram as manifestações de luto da sociedade 
e da natureza diante da morte dos reis como uma significativa representação do 
poder régio. 
 
 

3. O luto cósmico nas narrativas ibéricas 
 

 
A partir do século XIII podemos observar nas fontes históricas ibéricas 

exemplos do que entende por "luto cósmico", que em seu sentido antropológico 
seria a noção de que o "[...] rei, como sustentáculo do poder, é essencial para a 
ordem do mundo. A sua morte é, por isso mesmo, especialmente perturbadora, não 
só para os parentes, mas para todo o reino" (Mattoso, 2001: 123). Assim, as 
convulsões sociais que seguem o falecimento do monarca se associavam aos 
fenômenos do mundo físico, como os fenômenos meteorológicos, que trazem 
consigo infortúnios como enchentes, queimadas, terremotos, epidemias etc., 
ocasionando em morte e fome. A morte do rei associava-se a desordem, tanto social 
quanto da natureza, de modo que o luto coletivo servia então para o 
restabelecimento da ordem. Quanto maior fosse o poder e carisma do soberano, 
mais intensa seria a perturbação cósmica causada pelo seu falecimento, 
principalmente se o reino estivesse em situação crítica e incerta quanto a sua 
sucessão. 

 
Em Portugal, no século XV, por exemplo, o cronista Fernão Lopes narrou a 

perturbação causada no reino após a morte de D. Fernando (+ 1383), que levou aos 
eventos da Crise Dinástica de 1383 - 1385.14 Ao deixar como herdeira sua filha 

 
14 Com a morte de D. Fernando (1367- 1383), o último monarca português da Casa de Borgonha, iniciou-se 
uma crise sucessória no reino com diversos candidatos ao trono, já que este rei havia deixado apenas uma 
filha e herdeira, casada com o rei de Castela, Juan I, que invadiu Portugal o reivindicando para si. Uma parte 
da sociedade lusitana, formada por grupos mercadores e uma pequena nobreza, buscou na figura de um 
irmão bastardo de D. Fernando, D. João, então Mestre da Ordem de Avis, e o único dos irmãos do monarca 
que se encontrava no reino, o candidato ideal para ocupar o trono português. Tornando-se Regedor e 
Defensor do reino em 1384 em Lisboa, D. João assume a liderança lusa na guerra contra Castela, sendo eleito 
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Dona Beatriz, casada com o Rei Juan I de Castela, a ameaça do domínio castelhano 
sob os portugueses teria causado alvoroço no povo, especialmente na cidade de 
Lisboa, que veria o restabelecimento da ordem com a ascensão do Mestre de Avis, 
futuro Rei D. João I. Conforme o cronista, o povo o enxergava como um "rei 
escolhido", como o "Messias de Lisboa" (Lopes, 1977).  

 
No início do século XVI, quase cem anos após os eventos narrados, Rui de 

Pina retrata a convulsão social causada pelo falecimento dos reis D. João I e D. 
Filipa de Lencastre, e do sucessor, D. Duarte, acrescentando a manifestação de luto 
da natureza. Na tentativa de engrandecer a representatividade dos monarcas 
biografados, o cronista afirmou que no momento da morte desses soberanos, o sol 
teria se acinzentado. Para além da alusão a manifestação do luto cósmico, esse seria 
um sinal de bem-aventurança e de salvação de suas almas. Segundo Pina: "[...]e assi 
tambem ho Sol crys, ho dia em que a Rainha Dona Felipa sua molher falleceo 
primeiro que elle em Sacavem; e assi o dia em que seu filho ElRey D. Duarte seu 
filho mayor, e herdeiro falleceo depois em Tomar" (1914: 75).  

 
A perturbação cósmica manifestada no luto da natureza associava-se não 

apenas a morte do rei, mas principalmente a representação de tristeza que encobria 
o reino. Porém, nesse caso, a manifestação de luto da natureza se dissocia da ideia 
de uma anomalia que a morte desses reis poderia trazer à sociedade. Ao relatar que 
essa espécie de perturbação cósmica, o "sol crys", lançava trevas ao mundo em plena 
luz do dia, Pina provavelmente tinha a intenção de demonstrar a homenagem que a 
natureza fazia em reverência ao falecimento de D. João I, sua esposa e o seu 
sucessor. 

 
É provável que a narrativa sobre o eclipse ou obscurecimento do sol no 

momento da morte de D. João tenha sido criação de Rui de Pina. Fernão Lopes e 
Gomes Zurara não deixaram qualquer registro relatando tais acontecimentos. O 
primeiro, inclusive, era bem cético com a relação que os fenômenos naturais 
pudessem ter com a morte dos reis. De acordo com Lopes, os eclipses aconteciam 
em determinados tempos e nada tinham a ver com a morte régia (Lopes, 1984). 
Uma convicção muito diferente da apresentada por Rui de Pina.  

 
Aparentemente, o cronista teve a intenção de reforçar que o caráter 

transcendente do dia da morte do soberano se tratava de um sinal declarativo de que 
um predestinado acabara de se finar. Em diferentes culturas o sol tem uma forte 

 
rei em Cortes de Coimbra no ano de 1385 e meses mais tarde derrotando Juan I na célebre Batalha de 
Aljubarrota. Os números de combatentes entre as armadas portuguesas e castelhanas variam conforme 
documentações e historiografia, mas as principais fontes, as crônicas régias, como a de D. João I, redigida por 
Fernão Lopes, atribuiu aos castelhanos um número próximo a 30 mil homens contra cerca de 10 mil homens 
de Portugal. O certo é que a superioridade numérica dos invasores era esmagadora e a chance de vitória 
portuguesa mínima, o que no imaginário a época, reforçou todo o componente mítico-religioso em cima da 
vitória lusa e na entronização de D. João, que ganhava um forte caráter de rei salvador, de uma espécie de 
messianismo régio. 
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ligação com a representação de reis e rainhas, desse modo, seria natural aparecer 
essa característica na retórica do cronista, que põe o maior dos astros em sinal de 
luto no momento do passamento de um grande rei na terra. 

 
Os "[...]prantos pela morte dos reis representam crenças profundamente 

arraigadas e inserem-se em processos de ritualização do luto para que ele atinja seu 
pleno efeito, que é o de restaurar a ordem do mundo" (Mattoso, 2001: 126). Nesse 
sentido, os cronistas ibéricos demonstram em suas narrativas que a manifestação de 
luto do povo deveria ser tão intensa quanto à exemplaridade do monarca falecido. É 
o que observamos nos relatos da morte de D. Fernando III (1217 - 1252), rei de 
Castela e Leão (1230 - 1252).15  

 
Na narrativa, os "grandes feitos" da vida do soberano, como a união destes 

reinos ibéricos e o progresso na reconquista de território sobre os islâmicos na 
península, conquistando boa parte da Al-Andalus, obviamente deveriam ser 
reforçados em seus relatos fúnebres. No capítulo 858, Como foy sepultado o corpo del rey 
dõ Fernando, da Crónica Geral de Espanha de 134416, o Conde de Barcelos narrou o 
cerimonial fúnebre de D. Fernando III de tal modo: 
 
 

Quem poderia dizer verdadeiramente que lhe podesse seer creudo o muy 
gram planto e doo que foy feito por el rey dom Fernãdo por todollos 
reynos de Castela e de Leon?! E outrossy o muy gram prazer que ouverõ 

os mouros d'aalẽmar, como aquelles que esperavõ per elle seer 
destruidos. [...] E bem assy como no tempo da morte de Espam, aquel 
bõo rey que pobrou e afortelegou Spanha, foi feito gram doo e planto 
per toda a terra, assi foy feito gram doo por el rey dom Fernando, en 
guisa que nũca os poboos dos reynos de Castella e de Leon tal planto 
fezeram por nenhũu rey que lhes ante nem depois morresse. [...] Ca/ben 
assim como Espam pobrou Espanha de gentes da Grecia e doutras 
muytas partes, bem assi este muy nobre rey dom Fernando pobrou 
grande parte d'Espanha, tirando della os mouros e dandoa aos cristããos. 

 
15 Em 1230, o Rei Afonso IX de Leão (1188 - 1230) faleceu, deixando em seu testamento como herdeiras do 
reino as infantas Sancha e Dulce, filhas de seu primeiro casamento com Teresa, infanta de Portugal. Seu filho 
Fernando, que havia herdado a coroa castelhana em 1217 de sua mãe, Berengária de Castela (segunda esposa 
de Afonso IX), selou um acordo com as irmãs em Benavente, conhecido como a Concórdia Benavente, em 
que Sancha e Dulce renunciariam à Coroa de Leão em troca de rendimentos e outros privilégios. A união das 
duas coroas foi então restaurada, entronizando como rei de Leão e Castela D. Fernando III, tornando Castela 
o maior e mais poderoso reino da Hispânia (Gonzales, 1980). 
 
16 A Crónica Geral de Espanha de 1344 é uma crônica redigida por volta de 1344 por D. Pedro Afonso, Conde 
de Barcelos e filho do Rei D. Dinis de Portugal (1279 - 1325). A versão original do documento de 1344, 
escrita em português, se perdeu, mas sua reelaboração por volta de 1400 e as traduções castelhanas foram 
preservadas, dando origem a versão que utilizamos, edição crítica de Luís F. Lindley Cintra. Seu conteúdo 
consiste na sinterização de diversos textos anteriores, produzidos por vários autores e de diversas 
procedências, que o Conde D. Pedro utilizou como referência documental para redigi-la. A sua versão 
original foi produzida pouco tempo após a Batalha do Salado (1340), em que os reinos ibéricos cristãos se 
uniram no combate aos povos islâmicos na península. Assim, essa crônica objetivava celebrar a história da 
Hispânia a partir da concepção do papel de destaque dos portugueses nessas expedições da Reconquista. 
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[...] En quinta feira foy o passamento deste rey dom Fernando, aos trinta 
dias de Mayo. E foy sepultado no sabado seguinte na egreja de Sancta 
Maria onde jaz o seu corpo, por o qual a dicta egreja he muy honrada e 
preçada. E dizem algũus que Deus faz muytos milagres por elle ally onde 
jaz o seu corpo (Cintra, 2009: 496). 

 
Nessa narrativa, nota-se a associação do luto coletivo a grande manifestação 

do pranto pelos súditos. Como sugeriu o Conde D. Pedro, nunca as pessoas dos 
reinos de Castela e Leão haviam sofrido tanto pela morte de um rei. O passamento 
do monarca, comparado à morte do mitológico "Rei Espam"17, teria encoberto de 
luto todo o planeta terra, pois tão grande era sua exemplaridade, que a dor da sua 
perda transcenderia as fronteiras castelhano-leonesas. Não apenas o luto coletivo 
pelo falecimento do rei é objeto de comparação, mas para o cronista, assim como o 
"rei Espam" teria conquistado a Espanha de helenos e demais povos da antiguidade, 
D. Fernando, tão grandioso quanto o mitológico fundador, teria dominado esse 
território, livrando-o dos infiéis islâmicos e devolvendo-o aos cristãos.  

 
O monarca foi o primeiro rei espanhol canonizado Santo pela Igreja, sob o 

papado de Clemente X (1670 - 1676), em 1671. Entretanto, já lhe era atribuído o 
papel de santo na narrativa do século XIV. Sepultado na Igreja de Santa Maria, o 
cronista afirma haver relatos de milagres originados a partir de seu local de 
sepultamento, e ainda, a igreja, enquanto lugar do sagrado aumentava sua sacralidade 
ao receber o corpo do santo rei. 

 
Observa-se na narrativa do cronista o uso do luto coletivo e a manifestação de 

pranto pela morte do rei como um discurso de exaltação do poder régio aliado à 
memória da morte. A construção dessas narrativas resultava da importância, do 
significado histórico e valorativo dos reis a quem os cronistas atribuíam. Na mesma 
crônica, o Conde D. Pedro ainda redigiu narrativas fúnebres similares, para além do 
"Rei Espam" e de D. Fernando III, exaltando o papel de restaurador dos costumes 
góticos do Rei Afonso II de Leão; com a Reconquista em Portugal atribuída ao Rei 
Ramiro II de Leão (931 - 951); ao conquistador de Coimbra e fundador da Dinastia 
de Navarra, Fernando I, o Magno (1037 - 1065); Afonso VI, rei de Leão e Castela 
(1065 - 1072) e Imperador da Hispania, como conquistador de Toledo. Entende-se 
assim que nessa construção discursiva, o "[...] luto está intimamente associado à 
importância histórica de um rei e que sublinha a necessidade de cultivar a sua 
memória" (Mattoso, 2001: 129).  

 

 
17 Personagem mitológico das narrativas ibéricas medievais, o Rei Espam, do qual procederia o nome da 
Espanha, teria sido o fundador da Hispania (ou Iberia grega). Atribuído como sobrinho de Hércules, Espam o 
sucedeu como senhor das Espanhas, sendo seu primeiro rei, conquistando-a de helenos e outros povos na 
antiguidade. Os relatos da sua morte, que teria ocorrido após a destruição de Tróia, estão presentes na 
Primeira Crónica General de Espanha, e certamente influenciou o Conde D. Pedro na construção da sua narrativa 
sobre o passamento de D. Fernando III de Castela e Leão.  
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Conforme Maria Garcez Ventura (2013), no Portugal medieval prevalecia a 
concepção teocrática do poder régio de providência divina. Dessa forma, os reis 
eram reis pela "Graça de Deus". Os monarcas consideravam-se os representantes de 
Deus na terra, afirmando que seu poder provinha de Deus, e assim, somente a Ele 
deveriam devolvê-lo. Nesse sentido, como ficaria a potestas e auctoritas régia após o 
seu falecimento? A morte do princeps, ainda mais em tempos de crise sucessória, 
causava uma grande comoção e perturbação social, a maneira de se evitar o caos e 
trazer a ordem, estava além da grandiosa manifestação de luto e do pranto por seus 
súditos, pois consistiria especialmente na resolução da transmissão do poder. Se o 
monarca recebera o poder de Deus, deveria repassá-lo a seu sucessor, dessa forma 
garantindo a governabilidade e o equilíbrio necessário para acalmar o luto cósmico. 

 
No capítulo dedicado à narrativa da morte de Afonso VI de Leão e Castela, o 

cronista atribuiu ao monarca uma fala no leito de morte caracterizando a concepção 
do poder real de procedência divina, temporário, e a ser devolvido a Deus para que 
Este possa repassá-lo a seu sucessor. À beira da morte e após mandar redigir seu 
testamento perante os notáveis da Corte, Afonso VI teria dito que: 
 

 
Oo grande Deus de piadade, Noso Senhor Jhesu Cristo que te ofereçiste 

ẽna cruz reçebẽdo morte e paixõ por os pecadores, e per ella somos 

livres dos tormẽtos infernaaes! Senhor, teus son os reinos e o emperio e 

tu es o rey dos reys e senhor dos senhores. Tu das os reynos a quẽ he tua 
merçee e lhos tiras quando te praz. Senhor, desteme reynos a mãdar e eu 

nõ te servi cõ elles commo devera nẽ guardey os dereitos ao teu poboo, 

asi commo era teudo de fazer, nẽ a tua ley a que todo cristãao he teudo 

especialmẽte os reys, e pasey en todas as cousas contra os teus 

mãdamẽtos. E porẽ te peço, Senhor, por hõra daquellas muy dooridas 
chagas que reçebeste quando te pregaron no madeiro da cruz cõ aquelles 

mui asperos clavos e por abrimẽto do teu ado, que perdoes a esta minha 

alma pecador e a recebas ẽ as tuas grãdes misericoridas e nõ seja 

desẽperado de ti. E outrossy, Senhor, eu t'ẽcomẽdo os reynos de Castella 
e de Leõ, que os ajas en tua guarda e os provejas de tal pastor que seja 
hõrra de tua santa fee e nõ des logar aos inimigos filhos de Mafomede 
que prevaleça sobre os teus cristãaos (Cintra, 2009: 198). 

 
 

O discurso de Afonso VI evoca algumas ideias comuns aos ritos cristãos de 
boa morte, principalmente ao rogar o perdão de Deus pelos seus pecados, em busca 
da redenção e salvação de sua alma, e a garantia de uma boa passagem ao além-vida. 
Afonso VI deixava claro que a Deus pertencia não apenas os reinos de Castela e 
Leão, mas todos os reinos. Justificava que Deus é Senhor dos senhores, Senhor de 
todos os reinos e impérios, e Dele provinha o poder e o estado de rei, cabia a Sua 
vontade mantê-lo e retirá-lo. O monarca solicita a interseção divina pelo seu 
sucessor, que a vontade divina providenciasse àquele que herdasse o poder, alguém 
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que honrasse a santa fé, especialmente no combate aos inimigos infiéis, seguidores 
de Maomé, na Península Ibérica, ou seja, um sucessor digno do reino.  

 
As crônicas anteriores, como a Primeira crónica general de Rodrigo de Toledo, 

escrita por volta de 1240, afirmavam, em suas narrativas, a concepção do poder 
régio de procedência divina. Contudo, a preocupação com a transmissão desse 
poder, especialmente já definido como algo imediato a ser recebido pelo príncipe 
herdeiro, não era uma ideia ainda bem-conceituada, mesmo que sejam os primeiros 
indícios dessa concepção (Mattoso, 2001). No início da Baixa Idade Média, é 
provável que os teóricos ibéricos acerca da potestas régia concebessem apenas a ideia 
de que esse poder, atribuído por Deus, a Ele deveria ser devolvido, não se 
preocupando exatamente com a questão da sua transmissão. Já no século XIV, 
quando o Conde de Barcelos, D. Pedro, redigiu sua Crónica Geral de Espanha de 1344, 
esse concebeu que a devolução do poder divino é provisória, que Deus o entregaria 
imediatamente ao príncipe herdeiro, que naturalmente enquanto primogênito seria o 
sucessor do rei falecido.  

 
Assim, primeiro entendia-se que a sucessão não se relacionava apenas à 

questão de hereditariedade, mas à eleição e aceitação dos súditos. Com a 
naturalização do processo de transmissão de poder por via hereditária ao longo dos 
séculos, mudou-se aos poucos a concepção de devolução do poder a Deus para a 
transmissão direta para o herdeiro do rei. Isso significa que o monarca exercia o 
poder, mas que esse não era sua propriedade, e aos poucos, o costume da sua 
transmissão ao primogênito e herdeiro foi conciliando essas ideias. Portanto, é 
comum aos autores ibéricos do período a noção de que o poder tem sua fonte em 
Deus porque é eterno, não podendo morrer com seu possuidor. 

 
Em Portugal, as relações do poder régio enquanto uma concessão divina e a 

preocupação com a sua transmissão aparecem nos registros documentais pelo 
menos até o século XV, mesmo que transformadas por seus novos contextos 
históricos. Fernão Lopes, ao relatar os momentos finais da vida do Rei D. Fernando 
(1370 - 1383), descreve que o monarca em seu leito de morte reforçaria a concepção 
do poder régio provido por Deus, ao afirmar que, enquanto cristão fiel, acreditava 
que Deus havia lhe dado "[...] estes Regnos para os mamter, em dereito e justiça" 
(Lopes, 1984: 86 - 87).  

 
Os cronistas Rui de Pina e Garcia de Resende, responsáveis pelas narrativas 

fúnebres dos monarcas da Casa de Avis no século XV, parecem em suas crônicas 
terem abandonado tais preocupações, mesmo considerando que essa dinastia nasceu 
em meio a uma crise sucessória e que lançou mão de diversos mecanismos em busca 
da sua legitimação. Aparentemente, a vitória de D. João I em Aljubarrota em agosto 
de 1385 gerou uma base ideológica suficiente para se reivindicar o poder régio 
concedido por Deus. Não apenas na sua eleição em Cortes de Coimbra meses antes, 
mas ao derrotar as forças castelhanas em uma batalha campal, o monarca 
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manifestaria a vontade divina pela sua entronização após a "desordem" causada pela 
sucessão de D. Fernando. Assim, provavelmente, justificando a ausência do apelo a 
essas teorias nas narrativas cronísticas. De acordo com Mattoso: 
 

 
A julgar pelas descrições das exéquias reais que os historiadores da 
dinastia de Avis nos deixaram [referindo-se especialmente aos cronistas 
régios Fernão Lopes, Gomes Zurara, Rui de Pina e Garcia de Resende], 
as manifestações da continuidade revestiram desde então a forma de 
acentuada solenização das cerimónias mortuárias, transformadas em 
grande espetáculo de luto que passou a desenrolar-se no imponente 
palco da Batalha. As crónicas [...] descrevem [...] as pompas fúnebres dos 
reis [...] demonstrando claramente que, por meio delas, os sucessores 
destes monarcas, ou os membros da corte que inspiraram a sua 
celebração, não se pouparam a esforços para que todo o reino guardasse 
uma recordação inolvidável de tais atos em virtude da sua riqueza 
esmagadora. A grandiosidade e a expressividade do espetáculo funerário, 
presidido pelo sucessor, passou então a desempenhar um papel 
primordial, como forma privilegiada de afirmar que a morte do rei não 
significava a morte do poder; a morte tornava-se, pelo contrário, no 
momento sua demonstração mais inesquecível (Mattoso, 2001: 122 - 
123). 

 
 

Assim, o sucessor tornava-se o responsável pela realização do cerimonial 
fúnebre do rei que lhe transmitiu o poder, e foi exatamente a atitude tomada por D. 
Duarte (1433 - 1438) na sucessão de D. João I (1385 - 1433). Conforme narrou Rui 
de Pina, D. Duarte seguiu fielmente as recomendações de seu pai em seu 
testamento, sendo o principal responsável pela edificação e manutenção da memória 
do reinado de seu progenitor, na contratação de cronistas, e tomando as rédeas da 
realização da cerimônia fúnebre, da morte de D. João ao seu sepultamento na 
Batalha, como no texto inscrito nos epitáfios inseridos no túmulo conjugal do 
fundador da dinastia com sua esposa D. Filipa de Lencastre (Gomes, 1990).  

 
As narrativas das mortes de reis e rainhas nas crônicas medievais ibéricas têm 

como principal objetivo demonstrar que com o passamento dos monarcas, o reino 
não se acaba, pelo contrário, se renova. Conforme Marcella Lopes Guimarães, as 
crônicas, inspiradas pelo modelo de narrativa bíblica, foram se transformando 
durante os séculos finais da Idade Média em uma importante ferramenta de 
propagação do poder dos reis. Baseando-se em escritos e testemunhas orais, as 
primeiras crônicas régias foram escritas por clérigos, e depois, dentro de um 
movimento crescente de laicização da cultura, "[...] homens ligados ao serviço régio 
e nobres começaram a escrever crônicas que passaram a ser lidas como exemplos 
para o caminho reto de monarcas e outros nobres" (Guimarães, 2012: 86).  

 
Na cronística ibérica pré-afonsina, até por volta do século XII, a maior parte 

dos registros biográficos de reis e rainhas era produzida por eclesiásticos, e essa 
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formação clerical dos autores introduzia elementos de exemplaridade. Assim, narrar 
o morrer de reis e pessoas "dignas" de se preservar a memória, significava associá-lo 
as suas condutas em vida. Portanto, seus finamentos eram exemplo de castigos 
divinos ou mortes que conduziam a glória.  

 
Para Mattoso (2001), os dois principais aspectos consistiam na representação 

coletiva da mentalidade e na peculiar relação entre o sagrado e o profano. Com o 
processo de laicização das crônicas, especialmente a partir do século XIII, algumas 
das características das narrativas eclesiásticas continuaram presentes no discurso dos 
cronistas, porém, para além da exemplaridade, a memória da morte régia ganhava 
um forte teor propagandístico, pois a sua solenização representava uma afirmação 
pública do poder monárquico e cabia àqueles que a registrariam para a posteridade 
exaltá-la em sua escrita (Guimarães, 2012).  

 
Essas concepções permanecem em Portugal pelo menos até o século XVI, 

como observamos na Crónica de D. Duarte, na qual Rui de Pina narrou a morte do 
monarca, atribuindo a sua causa aos "desafortunios" cometidos em seu reinado, para 
que servisse de exemplo aos futuros reis portugueses, que não cometessem os 
mesmos erros (Pina, 1914: 206-207). O cronista, que no primeiro capítulo construiu 
a narrativa da morte de D. João I como um exemplo de boa morte, não adotou a 
mesma tônica no discurso evocado na melancólica morte de D. Duarte. Citando a 
perda da Batalha de Tânger (1437)18 e a morte do seu irmão, D. Fernando, o Infante 
Santo, em cativeiro pelas mãos dos mouros, além da "má" influência dos conselhos 
da Rainha D. Leonor, Pina afirmou que os motivos da morte do rei, mais do que 
quaisquer males físicos ou doenças, seriam causados pelo mal da alma, tomado pela 
tristeza, que resultava "[...] segundo a opinam do mais, por desobediencia, e 
desprezo do conselho finalmente causada" e que assim ficasse por claro exemplo 
aos que "[...] cousas publicas regem, que mais esperança de bem, e moor descanço 
teeram suas vidas, pera com honrra e louvor viverem, errando-se o fim que 
conseguyllo sem elle per comissam de fortuna ou per apetitosa vontade" (Pina, 
1914: 207). 

 
Reforçar "o luto cósmico" durante o passamento dos monarcas tinha um 

objetivo claro nas narrativas dos cronistas ibéricos: demonstrar que o rei finado 
continuava a manifestar poder e exercer sua autoridade mesmo após a morte. 
Posteriormente essa concepção se transformaria junto à consolidação da 
transmissão do poder ao sucessor, dessa forma o luto coletivo, ou pranto social, 
como as manifestações de luto da natureza só se acalmariam, ou trariam ordem aos 
caos a partir da ascensão ao trono do novo rei. O que do ponto de vista do uso do 

 
18 O desastre de Tânger foi um evento que marcou profundamente o período duartino. A tentativa do 
monarca de manter as conquistas em África, dando prosseguimento a tomada de Ceuta, foi um fracasso, e 
mais que isso, levou um infante, D. Fernando, a morrer em cativeiro nas mãos dos infiéis, fato que trouxe 
sérios problemas internos e externos para D. Duarte e o reino português em meados do século XV, ainda 
mais levando em consideração a importante política da construção da imagem do reino perante a cristandade 
e ao contexto europeu da época.  
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passado, ou da construção de narrativas e memórias, se torna um importante 
mecanismo da propagação do poder monárquico, como podemos observar nos 
relatos mencionados. 
 
 
4. Considerações Finais 
 
 

As atitudes diante do morrer na Idade Média eram mecanismos de 
manifestação do poder: as cerimônias, rituais, exéquias, tumularia e monumentos 
construídos em torno da morte foram recursos utilizados pela aristocracia, o clero, a 
realeza e líderes políticos para a manutenção ou transmissão do poder. Nesse 
sentido, as transformações na concepção de "boa morte" que nortearam o mundo 
medieval, seja a morte bem administrada, ou a morte domada, contribuíram na 
construção e consolidação de projetos políticos. Tais conjunturas eram mediadas 
pelo clero, em que a instituição religiosa ainda detinha o mais significativo papel na 
mediação entre o mundo dos vivos e o dos mortos, o que tornava a "morte 
cristianizada" quase que um monopólio da Igreja.  

 
A Península Ibérica não era um mundo à parte da Cristandade Medieval e, 

portanto, suas práticas sociais do morrer não se desvinculavam do restante da 
Europa, principalmente no que diz respeito às relações entre a morte e o poder. 
Porém, devido à sua variada formação política, com as intensas migrações, invasões 
e domínios de diferentes povos da Antiguidade ao Baixo Medievo, as sociedades 
ibéricas desenvolveram certas especificidades culturais com a morte. É nessa 
perspectiva que analisamos as transformações das concepções do morrer no mundo 
ibérico, objetivando entender como essas mudanças associaram-se às estruturas do 
poder, tornando o luto, a memória e os discursos sobre a morte mecanismos de 
demonstração física e simbólica da autoridade régia. 
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