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Resumo: 
O reinado de D. João II de Portugal (1481-1495) é considerado pela historiografia 
como responsável pela centralização política e pelo surgimento de um Estado 
burocrático e eficaz em Portugal, entendido como marco da modernidade. Foi 
dentro dessa perspectiva que o monarca recebeu a alcunha de Príncipe Perfeito, que se 
enraizou na historiografia portuguesa por gerações. Neste artigo propomos uma 
interpretação sobre esse reinado embasada nas contribuições da renovação da 
História Política, e que sublinhe principalmente as características corporativas da 
sociedade, da qual D. João era a cabeça política, exercendo o poder de uma maneira 
bastante diferente daquela que se espera do modelo estatalista e centralizador.  
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Abstract: 
Historiography often holds King John II of Portugal (1481-1495) responsible for 
carrying out political centralization, in addition to fostering the emergence of a 
bureaucratic and effective Portuguese State. Due to such alleged endeavors, the 
monarch has been dubbed by historians as the Perfect Prince, a title that has been 
rooted in Portuguese historiography for many generations now. While this 
perspective has encountered relevant room among Medieval History scholars, it is 
nonetheless incompatible with key premises of the Political History school. These 
are based on the idea of corporative society whose social bodies and their distinct 
functions are oriented by collective interests. Such a perspective would therefore 
preclude the notion of a precocious absolutist and centralized Portuguese State.  
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A associação entre monarquia absolutista e Estado Moderno transformou-se, 
ao longo do tempo, na solução historiográfica para explicar a trajetória dos reinos 
europeus rumo à modernidade e ao progresso. Entre vários aspectos, essa 
perspectiva baseia-se principalmente na ideia da monopolização do poder pelo 
príncipe que, opondo-se aos particularismos sociais e políticos, teria conseguido 
impor um modelo virtuoso do poder, inaugurando o “estado impessoal”. Tal 
concepção, em termos historiográficos, opor-se-ia às realidades políticas medievais, 
constituídas por práticas diametralmente opostas, fundadas no personalismo e no 
patrimonialismo, o que explicaria a “anarquia típica” do período. Com relação a esse 
estado de coisas, a historiografia portuguesa entende que Portugal tem papel 
protagonista no caminho do “progresso”, sendo apresentado como pioneiro no 
estabelecimento de um Estado Moderno na Europa.  

 
Os monarcas fundadores desse processo pertencem à dinastia de Avis, mas 

seu “Príncipe Perfeito” foi D. João II que, ainda no século XV, promovera a 
centralização política do reino e o fortalecimento do poder régio. Embora a dinastia 
de Avis seja constantemente interpretada como origem do Estado Moderno em 
Portugal, o fato é que os monarcas que antecederam João II não apresentariam um 
perfil político completamente coerente com os padrões desse tipo de organização 
política, identificando-se neles comportamentos erráticos e hesitantes, sendo as 
ações de governo classificadas como “recuos” entendidas como práticas medievais 
renitentes. Nesse sentido, o suposto “projeto” de construção do Estado Moderno 
em Portugal é atribuído a D. João I e continuado por seu filho, D. Duarte, e o 
reinado de Afonso V apresentado como um período de regressão. Para muitos, este 
foi um rei fraco que cedeu demais frente à nobreza, de quem se tornou dependente. 
Assim, os avanços que nos reinados de D. João I e D. Duarte se tinham alcançado 
quanto às prerrogativas do poder régio, somente se recuperariam, em 1481, com a 
ascensão de D. João II ao trono. 

 
Portanto, o reinado de D. Afonso V – incluindo-se o período da menoridade - 

seria um exemplo característico desses “avanços e recuos”; as mercês e privilégios 
concedidos às ordens superiores, como retrocesso, e a promulgação das Ordenações 
Afonsinas, como vontade de retomar o processo de centralização política. Mas seria 
somente com D. João II, após o suposto trágico reinado do pai, que o projeto 
político de centralização/modernização seria, finalmente, concretizado.  

 
António Manuel Hespanha, em As vésperas do Leviathan (Hespanha, 1994), 

destaca que os argumentos utilizados pela historiografia para defender a existência 
de um processo de centralização “precoce” na Península Ibérica, especificamente 
com o governo de D. João II e dos Reis Católicos, constatam o declínio dos 
poderes senhoriais em Portugal e na Espanha, a partir do século XV, fruto de 
políticas antinobiliáquicas que teriam sido implementadas em ambos os reinados. 
No entanto, o autor destaca que as medidas que a historiografia considera como 
ataques aos privilégios da nobreza de maneira geral, eram, na verdade, dirigidas a 
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eliminar indivíduos ou grupos aristocráticos concretos que se opunham à monarquia 
e às redes que lhe davam suporte. Outro ponto importante destacado em As vésperas 
do Leviathan diz respeito às práticas que visavam à supremacia da lei geral sobre os 
privilégios da nobreza que, segundo a historiografia, são características fundamentais 
para o sucesso da centralização política na Península Ibérica e, principalmente, no 
reinado de D. João II. Para Hespanha, esta ação não é uma novidade do governo 
joanino e as atividades legislativas já vinham de tempos anteriores, inclusive do 
reinado de D. Afonso V, com as referidas Ordenações.  

 
Aqueles que consideram D. João II como iniciador da modernidade em 

Portugal entendem que o Príncipe Perfeito seria um monarca forte e centralizador que 
expandia os tentáculos do governo a todas as regiões de seu reino, limitando os 
poderes da nobreza. Seria um monarca que inovaria e reprimiria os vícios feudais da 
fidalguia e que monopolizaria o poder político. O Estado Moderno, inaugurado por 
ele, seria régio, e não senhorial, antagônico ao poder feudal: onde existe um não 
pode existir o outro. É nessa perspectiva que a imagem de D. João II costuma ser 
analisada, há gerações. O monarca seria, portanto, aquele que imprimiu 
continuidade ao projeto iniciado por seu bisavô, D. João I.  

 
Vale ressaltar que esse tipo de análise entende o Estado moderno e a 

monarquia feudal de uma maneira bastante esquemática e reducionista, em que 
ambas as formas de governo são consideradas numa relação antagônica. A Idade 
Média aparece como uma época a ser superada por meio do advento da 
modernidade e de seu Estado. O período medieval é identificado com a anarquia e o 
caos político, fruto de dinâmicas que estimulam a concorrência entre poderes, 
enquanto a modernidade é associada aos benefícios que a concentração de poderes 
nas mãos do príncipe propicia a paz social, entendida como ausência de disputas e 
conflitos. 

 
Com base nas propostas da Nova História Política, é possível revisitar a 

“Idade das Trevas” com um novo olhar, abrindo outras perspectivas sobre a 
sociedade e a política no medievo. De forma bastante resumida, ressaltamos a 
possibilidade de tentar explicar as dinâmicas políticas por meio dos referenciais que 
os próprios medievais criaram, como o modelo corporativo. Essa escolha foi 
assumida também por António Hespanha em várias oportunidades, principalmente 
com relação a Portugal no Antigo Regime, com resultados que inspiram o trabalho 
de historiadores que pesquisam sobre outras épocas. Hespanha apresentou em 
diversas oportunidades os princípios históricos da formulação e funcionamento do 
modelo, pelo que nos dispensamos de fazê-lo agora. Apenas gostaríamos de insistir 
sobre as características que, no plano ideal, apontam para a necessidade de as partes 
que compõem o corpo conviverem em harmonia, realizando suas respectivas 
funções. Somente dessa forma se alcança o bem comum. Entretanto, a harmonia 
não supunha a eliminação da concorrência entre as partes do corpo, portanto, dos 
conflitos. A disputa era necessária e essencial à dinâmica do corpo, que se assentava 
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na transitoriedade daquilo a que cada um tinha direito. Os conflitos seriam julgados 
pelo juiz superior, ou seja, pela cabeça política. Para os medievais, a divisão da 
sociedade em diferentes polos de poder que, por sua vez, compunham o grande 
corpo, emanava dos céus e constituía uma natureza. Tal desenho objetivava a 
realização das diferentes funções absolutamente necessárias para o correto 
desempenho do corpo. Portanto, entendia-se que cada uma das partes precisava de 
autonomia – posto que relativa ao corpo – para realizar o papel que lhe era 
atribuído. O monarca assegurava o bom funcionamento do corpo e, como cabeça 
política, devia promover a articulação entre as partes, regulando os conflitos.  

 
De acordo com António Manuel Hespanha, uma sociedade assentada nas 

lógicas corporativas não é compatível com a monopolização/centralização do 
governo, uma vez que o rei, como cabeça política, é obrigado a respeitar a 
autonomia relativa dos corpos sociais e as articulações entre eles. “Tão monstruoso 
como um corpo que se reduzisse à cabeça, seria uma sociedade em que todo o 
poder estivesse concentrado no soberano” (Hespanha, 1994: 300). A função régia 
seria a de representar a unidade do corpo social e manter a harmonia entre as partes, 
distribuindo a cada um o que lhe é de direito e, dessa forma, realizar a justiça 
(Hespanha, 1994: 299-300). A justiça, na Idade Média, confundia-se com a 
manutenção da ordem social e política estabelecida. Para o autor, a ideia de um 
poder concentrado em um único polo data dos finais do século XVIII, “pela força 
combinada do Despotismo Iluminado e da Revolução” (Hespanha, 1994: 296). 
Antes disso, a matriz de organização política da sociedade era muito diversa, e o 
poder político aparecia disperso por uma constelação de polos relativamente 
autônomos, sendo a unidade mantida muito mais no simbólico pela referência da 
cabeça única (Hespanha, 1994: 297), ou seja, o rei.  
 

 
1. Menagens medievais 
 

 

Dentre os principais acontecimentos apresentados pelos historiadores como 
forma de confirmar a subjugação da nobreza pelo monarca durante o reinado de D. 
João II destacamos a postura adotada por ele nas cortes de Évora, em 1481. Para a 
historiografia2, o discurso de abertura dessas cortes teria sido inovador, deixando 
claro para a nobreza, desde o início, que os tempos haviam mudado. No Livro de 
Apontamentos, atribuído a Álvaro Lopes de Chaves, encontram-se os detalhes dos 
juramentos e menagens realizados tanto a D. João II quanto a seu pai, D. Afonso V. 
Uma análise dos textos sobre a cerimônia revela que aqueles referentes a D. João 

 
2 Diversos são os autores que retrataram D. João II com base na mesma lógica explicativa, como Luís Adão 
da Fonseca, A.H. Oliveira Marques, Joaquim Romero Magalhães e Mário Domingues. No entanto, a principal 
historiadora a pesquisar sobre o monarca foi Manuela Mendonça, sendo este o tema de sua tese de 
doutoramento. Por ter realizado um trabalho denso e ter-se tornado referência nas discussões sobre o reinado 
do Príncipe Perfeito, será ela nossa principal “interlocutora”. 
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são consideravelmente mais extensos e detalhados do que os referentes a D. 
Afonso, o que poderia autorizar a conclusão que, de fato, ocorreram mudanças 
significativas no reinado de D. João II no que se refere a esta cerimônia. Ao 
descrever os juramentos e menagens a D. Afonso V, Álvaro Lopes registra somente, 
de forma pouco detalhada, as fórmulas que deveriam ser utilizadas por cada senhor 
e em cada situação. Seu relato é genérico e simples, e representa apenas o modelo 
que deveria ser seguido pelos senhores naquele ato. Não se observa qualquer tipo de 
detalhamento nas fórmulas de discurso da cerimônia, ou de especificações sobre a 
postura dos nobres, e sequer são citados os nomes dos senhores presentes à 
cerimônia. 

 
As descrições dos juramentos e menagens feitos a D. João II, em contraste com 

aqueles prestados a D. Afonso V, são ricamente pormenorizadas: trazem, inclusive, 
especificações sobre o comportamento e o posicionamento dos senhores, 
ajoelhados e com as mãos entre as do rei. Sobre as cerimônias realizadas para D. 
João II, Álvaro Lopes de Chaves destaca que 

 
Tanto que o dito Doutor acabou a dita arengua, loguo com muita 
reuerencia e humildade, liure querer e vontade, posto em joelhos o 
senhor Dom Fernando Duque de Bragança em nome da jlustre Senhora 
Infante Dona Beatriz e do Senhor Dom Diogo Duque de Uiseu e do 
senhor Dom Manuel em seu nome dele dito Duque de Bragança per 
uirtude das procurações e poderes que pera esto offereçeo fazendo per sj 
e pelos ditos senhores cujas uozes representaua [...] com seu expresso 
consentimento aprovação de todos uniuersalmente ofereço dentro em 
as mãos do dito Senhor Rej nosso senhor todollos castelos, 
fortalezas, tenças merces e graças que ho de muj louuada e imortal 
memoria El Rej Dom Afonso seu padre que Deus haja em sua santa 
gloria lhes tinha dadas feitas e outorgadas em préstimo e quanto sua 
merçe fosse segundo segundo [sic] que mais compridamente se contem 
em a seguinte forma. (grifos meus) (Chaves, 1983:120) 

 
O texto continua por mais 14 páginas, detalhando a forma como o rito foi 

realizado pelos senhores presentes à cerimônia. Para muitos historiadores, a 
mudança em relação ao posicionamento dos fidalgos foi própria do reinado de D. 
João II, em que “o novo cerimonial comprometia e situava [os senhores] numa total 
dependência, numa total atitude de obediência” (Mendonça, 1991:199). A esse 
respeito, a historiografia também realça o grande descontentamento com o monarca 
entre os nobres, em razão das alterações nos juramentos de fidelidade dos senhores 
e alcaides-mores dos castelos e devido à ordem de entrada de corregedores régios 
nas terras de senhorio. A percepção de ameaça aos privilégios da fidalguia motivou a 
criação de uma “liga de resistência” contra D. João II, o que gerou momentos 
conturbados entre o rei e os grandes senhores do reino.  

 
No entanto, apesar de ter sido registrado em sua totalidade pelo secretário 

Álvaro Lopes Chaves, diferentemente do discurso proferido por seu pai, Afonso V, 
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o conteúdo dos registros da abertura das cortes remete àquilo que a sociedade 
medieval corporativa valorizava: a exaltação da soberania do monarca e de sua 
capacidade de justiça, sem grandes mudanças no que se refere às lógicas políticas da 
época.  A escolha pelo registro completo do discurso é - reconheça-se – um fato 
importante. Porém, a soberania do rei não está em desacordo com as práticas 
políticas da época, em que se preserva o respeito aos direitos dos demais corpos 
sociais. Para o ideal corporativo de poder, ser soberano significa ser um rei-juiz que 
assume o papel de harmonizar os poderes e tensões do reino. E, apesar das 
mudanças promovidas por D. João II durante as cortes de Évora, as bases 
fundamentais da cerimônia permaneciam intactas, nomeadamente a valorização da 
soberania do monarca e as relações de justiça e fidelidade entre monarquia e 
nobreza. 

 
No seio de uma sociedade corporativa, em que convivem diversos núcleos de 

poder, o do monarca era, com efeito, limitado pela tradição e pelos costumes. O rei 
era soberano, e como tal seria reconhecido; porém, seu poder não poderia ser 
arbitrário e deveria estar calcado na tradição, nas leis e no exercício da justiça. 
Apesar de o monarca exercer o poder acima dos demais, ele se afirmava pelas 
negociações e alianças políticas, que podem ser entendidas como um instrumento 
político à disposição do rei, e de cujo jogo ele também participa. Um monarca forte 
é aquele que atua em ampla rede de alianças, em que a negociação e as relações de 
pactos têm papel central na configuração da dinâmica política e social. O discurso 
do monarca, entretanto, era de autoridade: sua vontade deveria ser obedecida. Tal 
autoridade – crescente na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna – é 
vislumbrada no discurso como forma de reforçar e legitimar a sua superioridade 
como cabeça política. O monarca, no entanto, não pretendia eliminar a nobreza do 
jogo político, mas a acolhia e pactuava com ela. O modelo político medieval é 
elástico, assim como a própria sociedade, e se adapta às diferentes circunstâncias e 
problemas. As leis e os costumes competiam de igual para igual: como elemento a 
mais na cena política, a lei poderia triunfar sobre a tradição ou, da mesma forma, ser 
por ela derrotada.  

 
Apesar da afirmação recorrente de que, a partir de Évora, D. João II ter-se-ia 

colocado acima dos demais corpos do reino, em particular em relação à nobreza, 
observa-se a atuação do monarca como soberano de uma sociedade corporativa. É 
possível identificar um rei juiz que buscava preservar a organização social mediante 
o respeito rigoroso aos direitos e deveres de todas as ordens do reino. Em diversas 
situações, D. João II fez justiça aos povos e, aparentemente, prejudicou a nobreza; 
em outras tantas, não obstante, ordenou que se mantivessem os benefícios dos 
fidalgos e deu razão às reclamações a respeito de seus oficiais régios, ordenando que 
eles cumprissem o seu papel, sem abusos. O monarca, assim, não buscava enfrentar 
a nobreza e diminuir seus poderes e espaços de atuação, mas, tão somente, exercer 
seu papel de cabeça política, e suas determinações prezavam pela manutenção da 
ordem pré-estabelecida.  
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2. As Cortes medievais de Évora 
 
 

Durante as cortes de 1481, diversas foram as ocasiões em que o monarca 
exigiu que se praticasse aquilo que a lei ou o costume determinavam, coibindo 
abusos e atos considerados ilegais. Tal prática era comum e de praxe durante as 
cerimônias de corte na Idade Média portuguesa, tendo em vista o rei ser mediador e 
interferir em práticas consideradas abusivas, cometidas, inclusive, pelos seus 
representantes. A historiografia se utiliza com frequência do fato de o rei acatar 
reclamações contra os nobres e defender os povos como forma de atestar que D. 
João II teria pretendido combater o poder da nobreza. Como exemplo, destaca-se 
uma das reclamações feitas ao rei referentes à justiça em que os povos reclamam que 
“os Senhores davam asilo e protegiam os malfeitores em vez de os castigarem. O rei 
condenou o procedimento e estipulou que todos fossem obrigados a fazer justiça na 
pessoa dos malfeitores, pois de outro modo, o monarca faria contra os senhores” 
(Mendonça, 1991: 213). Ora, não seria uma das funções do rei garantir o bom 
funcionamento da sociedade e a harmonia entre os estados, exigindo de cada parte 
exercer sua função, preservando seus direitos? Aqui, apesar da promessa de castigo 
aos senhores, não há abuso de poder por parte do monarca. Na verdade, o rei se 
comporta da maneira esperada ao buscar a resolução de conflitos e manter a 
harmonia entre os demais corpos do reino, além de assegurar que cada estado 
exercesse sua função específica para o bom funcionamento da sociedade. 

 
Uma das respostas de D. João II, que a historiografia alega constituir evidência 

do início de seu poder absoluto frente aos demais estados do reino, se refere ao 
envio de corregedores às terras dos senhores. Manuela Mendonça e Romero 
Magalhães são enfáticos ao relacionar a prática a um suposto exercício da soberania 
régia. Para Romero Magalhães, desde o início o rei teria jogado forte “naquilo que 
mais poderia ferir os sentimentos de honra senhoriais, ao impor a entrada dos 
corregedores régios nas terras de senhorio” (Magalhães, 1993:514). Sobre a questão, 
Manuela Mendonça destaca a resposta de D. João à reclamação dos povos sobre os 
abusos dos senhores e a determinação do monarca em enviar corregedores às suas 
terras: 

 
O problema das jurisdições e a acusação de que muitos donatários 
abusavam dos seus poderes e reduziam os povos a situações 
humilhantes. O rei não hesitou em aceitar mandar rever cuidadosamente 
toda esta situação; além disso mandou que os corregedores pudessem 
entrar nas terras dos donatários, embora tivesse o cuidado de definir o 
perfil de alguns deles, que deveriam ser ‘desembargadores emtemdidos e 
leterados’ (Mendonça, 1991:212-213). 

 
Nessa situação, também podemos destacar que o rei ao exercer o papel que 

dele era esperado equilibrava e garantia o exercício das funções de cada um em seu 
reino. Mesmo assim, o fato é utilizado por diversos autores como suposta evidência 
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de mudanças profundas, pelas quais D. João II teria passado a impor sua vontade e 
controlado, por meio dos corregedores, as terras senhoriais. No entanto, cumpre 
ressaltar que o monarca voltou atrás em sua decisão no que se refere às terras dos 
grandes nobres em face de suas contestações. D. João recebeu conselhos de sua 
sogra, D. Brites, no sentido de não abolir os privilégios dos grandes, mas apenas 
daqueles de senhorio recente: a “infanta age como procuradora, mediadora e 
também moderadora dos grandes. Não deixa de apontar a burocracia régia, que mal 
começava ainda a mostrar-se, como incitadora de tão perniciosas novidades no 
alargamento do seu espaço de actuação” (Magalhães, 1993:514). O conselho de D. 
Brites foi relatado pelos cronistas Garcia de Resende e Rui de Pina, mas a 
historiografia deixa de mencionar que o monarca decidiu agir conforme lhe fora 
aconselhado. Garcia de Resende narra que 

 
logo o Duque de Vifeu, e o Duque de Bragança, e feus irmãos, depois de 
partidos Dalmeirim fe ajuntaram no Vimeiro, onde todos tiveram pratica 
fobre iffo, louvando muyto os modos que tinham, pois el Rey deles 
prefumia, que pera feu fauor, e ajuda, quando lhes compriffe, tinham os 
Reys de Caftella, pollo quaol el Rey os eftimaria, e trataaria como eles 
mereciam. E fegundo ditos dalguns, que a ifto foram prefentesm, ali 
tomarão por concrusão, e determinação de não confentirem a entrada 
dos corregedores em fuas terras, e que como todo rifco lhe refiftiffem, e 
fobre ifto o Marquez de Montemor, o Conde de Faram, e o fenhor dom 
Aluaro se viram e ajuntaram alguas vezes no mofteiro de Santa Maria do 
Efpinheiro em Euora. Em que com temor do ódio do Rey que contra fi 
maginauam, confultauam a maneira que teriam para contra elle fe 
valerem. Em que claramente fe foube, que o voto, e tençam do Marquez 
cada vez era mais acefo com defamor, e deflealdade contra el Rey, e que 
per todalas maneiras precuraua defobediencia, e rompimento. A que o 
Conde de Faram, e o fenhor dom Aluaro com palavras de fe, e muyta 
lealdade a el Rey, fempre o contrariaram [...] El Rey como foube deftas 
viftas, e ajuntamentos, lembrandoffe da maneira em que tinha o Principe 
feu filho, que não confentia femelhantes coufas, determinou como 
prudente com brandura, diffimulaçam, e fifo apagar fua fúria, e 
encendimento. E pera iffo deixou de mandar os corregedores a fuas 
terras, (o que com palavras doces, e com refpeitos do que a ellespor fua 
honra, e contentamento fe deuia, o notificou logo ao fenhor Aluaro) que 
com moftrança de muyto prazer, e alegria, por ver fora a principal caufa 
de feu efcandalo, o fez logo faber a todos, e por el Rey acrecentar mais 
nefta temperança, fatisfez o Marquez, e o Conde de Faram a fuas 
vontades em certos requerimentos, que já de dias com elle traziam. O 
que deu entam cufa a fe esfriarem a feu acefo prepofito, e ceffarem de 
feus negócios, e recados. (grifos meus) (Resende, 1973:50). 

 
Percebe-se, assim, que, muitas vezes, os autores utilizam as fontes de maneira 

pontual. Ao analisá-las em sua totalidade, é possível fazer novas interpretações a 
respeito das ações de D. João II. Neste caso específico, percebe-se que o monarca 
decidiu ceder como forma de confirmar alianças pré-existentes ao invés de quebrá-
las e de perder apoio político. 
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Durante os capítulos gerais das cortes de Évora, são diversas as vezes em que 
o rei exerce seu papel de mediador, favorecendo os senhores em detrimento dos 
povos, que se queixam, por exemplo, dos próprios corregedores do rei: 

 
A queixa era que os corregedores se deslocavam acompanhados das 
mulheres e restante da família e permaneciam muito tempo em cada 
sítio, agravando seus moradores; pedia-se que fossem impedidos de levar 
as mulheres e que o rei limitasse o tempo de permanência em cada lugar. 
O rei respondeu que não os podia impedir de levar as mulheres; quanto à 
permanência só deveria ser de 15 dias, podendo ir a um mês com 
autorização especial. Estipulou depois que exercessem o cargo só 
durante 3 anos e o modo como deviam proceder no fim do mandato. 
(Mendonça, 1991:215-216). 

 
O rei acabaria por estipular limites sobre a ação de seus próprios corregedores. 

Há que se questionar o sentido de fazê-lo, tendo em conta que os corregedores são 
considerados pela historiografia como um dos principais instrumentos à disposição 
do monarca para o exercício de seu poder e sua autoridade sobre as terras dos 
senhores. Pedro Cardim, em uma análise da sociedade lusitana, já no século XVI, 
afirma que o controle do rei sobre o seu oficialato era, de fato, bastante fraco. Para 
ele, os tribunais, os concelhos, oficiais letrados e magistrados estavam longe de 
constituírem um conjunto integrado e coordenado de instituições e funcionários, 
sendo entidades pouco articuladas entre si (Cardim, 1998: 145). De que forma, 
então, os oficiais régios seriam capazes de exercer tanto poder e controle em 
diversas partes do reino ainda no século XV? Com efeito, D. João II aparece como 
aquele que harmoniza as forças dentro do reino, limitando, inclusive, o poder de 
atuação de seus próprios oficiais régios e respeitando as diferentes jurisdições. 

 
 Em outros casos, em contraste, o rei faz justiça em favor dos povos em 

detrimento da nobreza: 
 
Pediu-se que a nomeação dos tabeliães e escrivães fosse da competência 
dos concelhos, devidamente confirmada pelo rei e que os oficiais 
nomeados para estes cargos não pertencessem às casas dos grandes 
senhores, pois sempre os defendiam e desse modo se pervertia a justiça. 
O rei respondeu que não faria qualquer alteração no que estava 
estipulado. (Mendonça,1991:217). 

 
E, em outra reclamação, os povos denunciaram os senhores 
 

de protegerem os malfeitores nas suas jurisdições, não os entregando a 
juízo; pediu-se ao rei que fizesse uma lei geral para impedir estes 
procedimentos. O rei respondeu que não podia fazer uma lei que já 
existia, mas que queria que se cumprisse inteiramente. 
(Mendonça,1991:218). 
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Em ambos os casos, o rei não interfere nas práticas dos nobres em suas terras 
e não deixou de nomear tabeliães e escrivães que pertenciam às famílias de grandes 
senhores, mantendo, assim, o que já era de costume em seu reino. Para justificar as 
ações em que o monarca que favoreceu a nobreza, afirma-se que, apesar de D. João 
II subir ao trono com o objetivo de remediar os abusos cometidos por seu pai em 
favor da nobreza, não agiu de imediato, mas aguardou que os próprios senhores lhe 
dessem motivos para agir contra eles. O monarca mostraria sua força com suas 
práticas políticas durante o restante de seu reinado (Mendonça, 1991:247). 

 
 Em outros episódios, D. João II decidiu manter os privilégios concedidos 

por seu pai. O primeiro refere-se ao pedido dos povos de que o monarca não 
mantivesse pagamentos e tenças3 para aqueles que já as tivessem recebido por 
casamento, o que obrigaria que muitos trabalhassem ao invés de esperar por 
benefícios vindos do rei. No entanto, sobre essa questão, D. João II entendia que  

 
o pedido era lógico, mas ele não podia esquecer que quem as recebia 
eram pessoas a quem, em recompensa de serviços, tinham sido 
atribuídas. Ora o rei pensava que ‘onestamente nom deve de teer outra 
maneira senom aquella que elRey seu senhor e padre que deus aja leixou 
ordenado acerca destas teenças’ (grifos meus) (Mendonça, 1991:223). 

 
Assim, D. João II não acata o pedido dos povos e mantém os privilégios já 

existentes por tradição e que haviam sido conferidos por seu pai. 
 
Outro capítulo em que o monarca mantém os privilégios concedidos por D. 

Afonso V se refere ao pedido feito ao rei para que retirasse os assentamentos dados 
por seu pai aos grandes do reino. O rei reagiu negativamente, “pois seria agravo 
retirar-lhes o que seu pai lhes dera. E mais, tratando-se deste tipo de pessoas, o rei 
não queria fazer alterações” (Mendonça, 1991:223). Aqui, novamente, D. João II 
decide não intervir nos privilégios pré-existentes e dá a entender que não gostaria de 
se indispor com os membros da fidalguia. 

 
O terceiro caso remete a um pedido anteriormente deferido, em que 

 
solicitou-se ao rei que só recebesse na Corte os filhos herdeiros dos 
grandes fidalgos; os outros que fossem para casa dos pais e, depois de 
criados, receberiam, do monarca, ofícios. O rei disse que não, pois não 
poria na rua aqueles que seu pai escolheu e não lhe parecia justo não 
poder “filhar os outros que a elle com rezam pareçesse que devia de 
tomar” (Mendonça, 1991:223). 

 
Nas três situações, D. João II não mostrou disposição de modificar os 

privilégios concedidos aos nobres por seu pai. Para o rei, não havia necessidade de 
se interferir naquilo que há muito se praticava. Entretanto, alguns entendem que o 

 
3 Tença: pensão ou remuneração dada pelo rei por serviços prestados.  
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monarca só negou os requerimentos, pois não procurava agredir de imediato os 
grandes do reino; “o rei não queria mesmo abrir guerra, fica mais uma vez 
demonstrado” (Mendonça, 1991:223). Esse mesmo argumento é utilizado como 
explicação e justificativa às respostas de D. João consideradas evasivas pela 
historiografia. Em um desses casos, os povos queixaram-se de que alguns filhos de 
nobres recebiam tenças logo após o nascimento e pediram ao rei que evitasse essa 
prática, visto que “os filhos deveriam ser sustentados pelos pais até à idade de 
poderem servir o rei” (Mendonça, 1991:224). O monarca alegou que não tomara 
conhecimento daqueles casos, mas advertiu que lhe fossem submetidos à 
consideração de modo a poder agir em conformidade. Da mesma forma, D. João 
replicou ao pedido dos povos para que deixasse de conceder tenças aos prelados, 
que já detinham muitos benefícios, nem aos capelães e cantores que recebessem 
mais de 10 mil réis de renda (Mendonça, 1991:224): uma vez mais, o rei afirmou 
desconhecer as práticas. Por meio dessas respostas evasivas e inconclusivas, D. João 
II continuava, na prática, a beneficiar a nobreza, sem lhe subtrair os privilégios 
reclamados, evitando, assim, indispor-se com os senhores.  

 
Interpretam-se esses pedidos de maneira a salientar que o rei “não quis se 

comprometer, mas também não pôde negá-los” (Mendonça, 1991:225). As respostas 
evasivas seriam uma estratégia para não expor o rei e evitar fricções com os 
senhores, ao mesmo tempo em que elas o preservavam para que pudesse tomar 
atitudes em momentos posteriores. Entendemos que a posição do monarca é 
bastante comum e até mesmo esperada, tendo em vista o valor atribuído à tradição e 
aos costumes durante a Idade Média. A valorização da tradição é evidente nas 
Ordenações Afonsinas, que sempre saúdam a memória dos monarcas anteriores e 
constantemente destacam que muitas leis existiam por muitos anos e ultrapassavam 
reinados. A constante exaltação do passado não significava a desvalorização das 
transformações, mas, sim, que os atos, inclusive os que acarretavam mudanças, eram 
legitimados pela força da tradição. 

 
Há outros casos em que D. João II se insere nas práticas políticas da época 

como um monarca típico de uma sociedade corporativa. Em um deles,  
 
Alegou-se que os besteiros deviam ser capazes para a defesa do Reino; 
Afonso V concedera privilégios a tanta gente que na época actual era 
difícil encontrar quem se pudesse recrutar; só se encontravam velhos que 
nem podiam com a besta; pediu-se ao monarca que diminuísse o número 
de besteiros e se revogassem os privilégios dados sem merecimento. O 
rei concordou em diminuir o número de besteiros e reduziu-o para 
2.000, que mandou repartir pelos lugares; esse seria trabalho que o 
anadel-mor faria na corte; cada lugar poderia então ir à Chancelaria tirar a 
sua ordenança; o rei não via motivo para diminuir os privilégios, 
uma vez que reduzia os besteiros (grifos meus) (Mendonça, 
1991:227). 
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Para a historiografia desse reinado, no caso em questão, o monarca claramente 
favoreceu os povos, ao atender seu pedido, ao menos parcialmente. No entanto, ao 
mesmo tempo em que o rei concordava com a diminuição dos besteiros, deixou 
claro que não diminuiria os privilégios dos fidalgos. O monarca, assim, apesar de ter 
atendido ao pedido dos povos, manteve as práticas de concessão de mercês ao 
recusar-se a retirar privilégios já existentes, o que, na prática, confirma os laços entre 
a monarquia e a nobreza. O rei agiu como cabeça política e buscou reafirmar a 
harmonia entre os corpos e diminuir conflitos, mantendo intactas as lógicas sociais 
existentes. 

 
Em um dos capítulos indeferidos pelo monarca, foi apontado que os povos 

propuseram uma reforma na organização da justiça, pois reclamavam que os 
processos eram demasiado demorados. Em resposta, o rei negou o pedido e 
garantiu “que do modo como estava a organizar as coisas, tudo se remediaria 
brevemente” (Mendonça, 1991:216). A reação do rei evidenciaria, para boa parte da 
historiografia, uma tentativa de centralizar o poder, rejeitando qualquer possibilidade 
de ceder e rechaçando intromissões em sua forma de governar. Entretanto, cremos 
que o episódio também poderia ilustrar a negativa de D. João II de modificar a 
estrutura da justiça, o que demonstraria a persistência, durante seu reinado, de 
estruturas e lógicas próprias de uma Idade Média corporativa.  

 
Nessa perspectiva, destacamos a tendência a se recorrer a fatos registrados na 

documentação a respeito de D. João II para corroborar a tese de que o monarca 
buscara fortalecer o poder monárquico pela sua centralização e pelo combate à 
nobreza. No entanto, frequentemente se deixam à sombra acontecimentos que 
tornariam a situação mais complexa. Dessa forma, mesmo quando D. João II agia 
de maneira “tipicamente medieval” e pactista, para a historiografia, suas atitudes não 
passavam de uma maneira de disfarçar sua estratégia de governo, que buscava 
confrontar a nobreza e submetê-la a seu poder, mesmo que isso viesse a acontecer 
de maneira lenta e gradual. Outra justificativa utilizada para os casos em que o 
monarca indeferiu pedidos dos povos é a de que o rei não “hesitou em negar os 
pedidos sempre que lhe pareceu que os povos começavam a querer interferir demasiado” 
(Mendonça, 1991:218). Ou seja, o rei só se oporia aos povos quando percebia uma 
tentativa de intromissão em sua maneira de governar. Sob esta perspectiva, D. João 
II teria agido de maneira enfática ao exibir seu poder e soberania perante os demais 
estados do reino, retirando privilégios dos senhores e favorecendo os povos, mas, 
ao mesmo tempo, estes não conseguiriam interferir em seu governo. Nessa ótica, D. 
João II surge como um rei “tipicamente absoluto”, que se distancia das práticas 
corporativas de poder. No entanto, as reclamações dos povos e as respostas dadas 
pelo monarca durante as cortes de Évora também retratam um rei que fazia justiça e 
mantinha a harmonia entre os demais estados do reino, autorizando a percepção de 
que D. João II, longe de ser um ideal de monarca absoluto e centralizador, 
aproxima-se mais de um modelo de rei corporativo que age como cabeça política do 
reino. 
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3. Graças e mercês medievais 
 

Ademais de dar continuidade à práxis de distribuição de justiça nas cerimônias 
de corte, D. João II também abraçou as práticas de concessão de graças e mercês 
durante seu reinado. De acordo com as estimativas de Manuela Mendonça, entre 
1481 e 1495, 24,4% da documentação expedida por D. João em sua chancelaria se 
refere à distribuição de graças; 40%, à justiça (inclusive as cartas de perdão); e 25,8% 
à administração geral do reino (inclusive nomeações de âmbito geral). Para 
Mendonça, a distribuição de graças é somente uma maneira de o rei mostrar sua 
benevolência dentro do cenário de dominação política. Essa prática pode ser, em 
contraste, interpretada em um cenário corporativo de exercício do poder, em que a 
concessão de mercês se configura como um dos instrumentos para criar e confirmar 
alianças numa lógica de serviço e benefício. Nessa ótica, é por meio da constante 
renovação de alianças e da distribuição de graças e mercês que o monarca conseguia 
se manter no trono. 

 
A crônica de D. João II escrita por Garcia de Resende contém vários capítulos 

referentes às mercês concedidas pelo monarca a diversos de seus súditos. No 
capítulo LXXVIIII, pode-se ler a descrição da cerimônia em que o rei concede ao 
então conde de Villa Real, D. Pedro de Meneses, os títulos de marquês de Villa Real 
e conde de Ourém. O requinte da descrição realizada pelo cronista pode remeter à 
importância da cerimônia em si, na qual o rei confirma e fortalece seus laços com o 
novo marquês de Villa Real. A solenidade é luxuosa, estando o rei “ricamente 
vestido em huma sala armada de rica tapeçaria, e dorsel de brocado, e sua cadeira 
real em alto estado, e el Rey em pee com a mão posta na cadeyra encostada ao 
dorsel, e com ele o Principe, e o Duque, e muytos senhores, e nobre gente” 
(Resende, 1973:118). Ao chegar ao estrado em que se encontrava o rei e depois de 
feitas suas mesuras,  

 
“o chançarel mor Iom Teixeira fez hua arenga em lingoagem dos 
louuores del Rey, e dos grandes merecimentos do Marquez, e feus muyto 
affinalados, e leaes feruiços, e affi dos que decendia, e declarou que el 
Rey o fazia nouamente Marquez de Villa Real, e Conde Dourem” 
(Resende, 1973:118-119).  

 
Garcia de Resende registra ainda a presença de muitos senhores e nobre gente, 

atestando que a fidalguia continuava em posição de destaque na corte de D. João II. 
A mercê feita a D. Pedro de Meneses enfatiza que a nobreza continuava renovando 
seus laços com o rei ao receber benefícios por serviços e demonstrações de lealdade. 

 
Em outro capítulo, Resende se refere à mercê que o monarca concedeu aos 

filhos de seu alcaide-mor após a morte do pai. O alcaide-mor de Moura,  
 

dom Pedro Deça muyto bom caualleiro, e homem que el rey estimava, 
estando pera morrer em Santarem, onde el Rey estaua, mandou pedir por 
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mercê a Antão de Faria, o o fosse ver, e per ele mandou dizer a el Rey, 
que ele estaua em passamento, e por tanto mandaua a sua Alteza as 
chaues da fortaleza de Moura, de que lhe tinha feyta mercê, e el Rey 
ouuindo o recado, pesandolhe muyto de assi estar, disse a Antão de 
Faria, que logo lhe tornasse as chaues, e lhe dissesse, que aos taes 
caualleiros como ele era não acostumada tirar o seu a seus filhos, mas 
antes lhe fazer muytas mercês, que tomasse as chaues, e que a fortaleza, e 
quando dele tinha repartisse per seus filhos a sua vontade, como cousa 
sua propria, e mandasse fazer os despachos, que logo foram feytos, e 
assinados em sua vida, e lhe mandou dizer muytas palavras de conforto 
pera tal tempo, de que dom Pedro foy muyto consolado, e ficou muy 
satisfeito (Resende, 1973:208). 

 
D. João II reconhece a fidelidade e o serviço prestado por D. Pedro d’Eça, 

transferindo a seus filhos as suas mercês e, desse modo, confirmando e dando 
continuidade aos laços com aquela família senhorial. Sob D. João II, os pactos eram 
constantemente renovados e fortalecidos, e se mostraram imunes às reprimendas do 
monarca contra comportamentos individuais considerados inapropriados 
(destacamos aqui o Duque de Bragança, D. Fernando, e o Duque de Viseu, D. 
Diogo). O rei, apesar de soberano, compartilhava seu poder com a nobreza e, com 
isso, assegura seu apoio e fidelidade, fortalecendo-se ainda mais.  

 
Nas partes introdutórias das crônicas de D. João II, são destacadas suas 

qualidades, como um rei “muyto nobre, e gram liberal em fazer mercês, e dadiuas a 
quem deuia” (Resende, 1973:XVIII), e que fez “a muitos com grande temperança 
muitas mercees de tenças, ofícios, e benefícios segundo cada hum o merecia” 
(PINA, 1950:200). As observações são coerentes com a imagem do monarca que as 
crônicas pretenderam construir e perpetuar: a de um monarca próprio de seu tempo, 
um rei soberano que exerceu com “perfeição” seu papel ao fazer justiça e distribuir 
a cada um o que lhe era devido. D. João II afasta-se, portanto, da tipificação de um 
monarca que centraliza e monopoliza o poder, governando de forma absoluta; é, 
antes, um rei que participa de uma sociedade corporativa e nela age conforme o que 
dele se esperava, dentro das lógicas de serviço, benefícios e alianças. As crônicas 
régias autorizam a tese de que D. João II não procurou monopolizar o poder, mas, 
como um rei que pertencia a seu próprio tempo, inserido em uma sociedade 
corporativa, cuidou de governar com a nobreza, e não contra ela.  

 
Nesse cenário corporativo, a heterogeneidade da nobreza propiciava a 

constante recomposição das alianças entre a fidalguia e o rei, o que, na prática, 
preservava as lógicas sociais e políticas próprias da época. D. João II deu 
continuidade à prática política medieval assentada nas lógicas de serviço e benefício, 
buscando, como seus antepassados e contemporâneos, fortalecer-se por meio da 
aliança com a nobreza. O rei, por essa razão, dificilmente pode ser considerado um 
monarca que tenha buscado conscientemente centralizar e monopolizar o poder. 
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Havia, tanto na Idade Média como na Moderna, uma relação de 
interdependência, mutuamente benéfica, entre a monarquia e a nobreza. O rei 
procurava se apoiar na nobreza como forma de preservar a coroa e consolidar seu 
poder sobre o reino, construindo uma rede complexa de laços de fidelidade pela 
concessão, à fidalguia, de benesses. A configuração do poder e de suas redes 
mudavam conforme as circunstâncias, podendo o rei retirar e redistribuir mercês 
dos grupos nobiliárquicos ou, até mesmo, alterar a configuração da realeza, uma vez 
que ele próprio poderia mudar de posição conforme as tensões e conflitos.  

 
A nobreza, de sua parte, sabia-se dependente do rei para sua própria 

sobrevivência: os rendimentos dos fidalgos provinham, em sua maior parte, das 
mercês concedidas pelo monarca na administração do reino – almoxarifados, 
alfândegas e instituições eclesiásticas, entre outras – e do repasse parcial dos lucros 
do comércio com a África, em troca de serviços prestados à coroa  (Nascimento, 
2009). Para Maria Filomena Coelho, a situação da nobreza no medievo, como 
ordem privilegiada, se beneficia de uma monarquia estruturada e fortalecida, que 
garanta a ordem e promova a canalização das riquezas de maneira mais eficaz 
(Coelho, 2014).  

 
Dessa maneira, não cremos que se deva entender que D. João II tivesse o 

objetivo de eliminar o poder da nobreza do cenário político, dado seu suposto 
caráter absoluto e centralizador. O rei deu continuidade às práticas de concessão de 
mercês e benesses, ato fundamental para o bom funcionamento da política na Idade 
Média, o que concorria para preservar o espaço político da fidalguia na dinâmica de 
poder. No medievo, o poder de um monarca era demonstrado e exaltado com base 
na sua atuação como juiz do corpo político e social, bem como pela sua rede de 
laços, o que D. João II preservou em suas práticas políticas. 

 
Entendemos que as estruturas e lógicas políticas do reinado de D. João II 

faziam parte do modelo de sociedade corporativo, na qual ao rei cabiam as funções 
de cabeça política do reino e de juiz da sociedade, obedecendo às desigualdades 
naturais entre as ordens e, dessa forma, preservando a harmonia entre elas. António 
Manuel Hespanha afirma que, ainda no início da Idade Moderna, a sociedade se 
baseava no modelo corporativo, em que a ordem se firmava na manutenção da 
desigualdade e no respeito às diferentes funções atribuídas aos estados do reino. 
Seria somente no século XVIII que surge a ideia de concentração do poder político 
nas mãos do monarca, que subjuga à sua vontade os demais estados. Até então, o 
poder se caracterizava pela dispersão em diversos polos relativamente autônomos. 
Pedro Cardim ainda destaca que, apesar de ser possível vislumbrar momentos na 
história, especificamente no Antigo Regime, em que o rei buscava o alargamento de 
seu poder, tais atitudes não podem ser enquadradas em um processo coerente e 
previamente delineado, podendo ser entendidas como ações desarticuladas e que 
chocavam-se com as resistências jurisdicionais e de organizações políticas pré-
existentes (Cardim, 1998: 141). Homem e governante de seu tempo, D. João II, 
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apesar de ter presidido a determinadas mudanças, obedeceu às lógicas políticas 
próprias de sua época, baseadas nos laços de fidelidade e nas relações de serviço e 
benefício peculiares ao medievo. Embora sem desmerecer seu epíteto e os feitos de 
seu reinado, o Príncipe Perfeito cumpriu o papel que dele se esperava, como rei do 
Portugal quatrocentista e da Europa medieval: o de cabeça política e juiz de uma 
sociedade caracteristicamente corporativa.  
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