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Resumo do contexto  
 

A carta se refere a dois momentos interligados da História Portuguesa: a União das Coroas 

Ibéricas (1580-1640) e o movimento de Restauração Portuguesa (1640-1668). Iniciada com a crise 

sucessória instaurada pela ausência de sucessores diretos ao trono após o desaparecimento do rei D. 

Sebastião em Alcácer-Quibir e com a morte do infante D. Henrique de Avis, a União Ibérica teve, 

como primeiro monarca, Filipe II, rei da Espanha, que se impôs judicial – por meio de parentescos e 

documentos - e militarmente aos demais concorrentes1.       

 A Dinastia Habsburgo em Portugal, que perdurou até 1640 e que teve três reis, inicialmente 

havia proporcionado a Portugal e sua população, por meio do compromisso de Tomar (1581-83), a 

guarda de seus privilégios, mercês e graças, assim como uma administração e exercício dos direitos 

inerentes pelos próprios portugueses. Ou seja, a monarquia seria dualista, tendo um rei duas coroas 

e cada uma estabelecendo governos próprios2, exceto na política externa. Contudo, como salientou 

a estudiosa Helen Ulhôa Pimentel, a partir da década de 1620, juntamente com fatores políticos3 e 

monetários4, agravou-se uma tendência centralizadora e que pendia ao apagamento dos privilégios 

do Reino de Portugal e à transformação da unidade dinástica em unificação institucional. 

 Diante deste cenário, em 1640, uma revolta - já planejada há algum tempo - eclodiu em 

                                                 
1  PIMENTEL, Helen Ulhôa. “Portugal na União Ibérica: algumas reflexões sobre razões e mitos”. Universitas 
FACE, Brasília, v. 3, n. 2, 2006,  p. 56. 
2  Cf.: PIMENTEL, Helen Ulhôa. Op. Cit., p. 56. ; MAGALHÃES, Leandro Henrique. A legitimidade da restauração 

Portuguesa a partir do Discurso do Padre Antonio Vieira. 1641-1661. Dissertação de Mestrado, apresentada na 
Universidade Federal do Paraná História, UFPR, 2000, p.62. 

3  A monarquia ibérica foi, no âmbito político, contestada pelos seguintes países: Inglaterra, Holanda e França. Cf.: 
PIMENTEL, Helen Ulhôa. Op. Cit., passim. 

4  Dentre a série de descontentamentos relacionados à economia lusitana, inseriam-se a criação e o aumento 
constante de impostos. Cf.  



primeiro de dezembro com a tomada do Paço da Ribeira. Liderada pelo Duque João de Bragança e 

com o apoio de uma série de conjurados oriundos da fidalguia portuguesa, a Restauração, iniciada 

por este estopim, teve duas principais premissas: a proclamação da liberdade da pátria e o 

estabelecimento de uma nova dinastia, iniciada pelo Duque de Bragança, conhecido após sua 

aclamação sob a alcunha de D. João IV5. Filipe IV, que até então era o rei da União Ibérica, 

contestou a legitimidade de tal entronação, considerando o novo governo como tirano e 

classificando-se a si como rei por direito. No entanto, uma imagem de tirania foi também construída 

pelos portugueses em relação ao reinado do próprio. Para estes, D. João IV era aquele que foi 

destinado a cumprir as profecias que cabiam ao reino de Portugal, pois era herdeiro legítimo, ao 

menos no âmbito espiritual, do trono6. As guerras de  Restauração perduraram até 1668, 

encerrando-se apenas com o fim do conflito bélico entre Portugal e Castela e por meio do 

reconhecimento, pela Coroa espanhola, da independência lusitana, sendo o tratado de paz entre os 

dois reinos assinado em 5 de janeiro do mesmo ano.  

 

Sugestões de Perguntas e respostas 

 

Trechos Selecionados: 

“Por quanto (como é notório) o Reino de Portu[g]al faltou à obe[d]iencia, que me devia, no anno de 

mil seiscentos e quarenta, por havê-lo tumultuado alguns sediciosos (†), em companhia de Dom 

João Duque de Bargança,  vassalo que por sua Casa, e por sua pessoa, a mim, e a meus gloriosos 

Progen[nitor]es se reconhecia (†) de maiores beneficios, que outro algum de aquela Coroa. E não 

contentes com haver turbado a paz da sua patria, e faltar à obrigação natural, com que nasceram de 

reconhecer-me a mim, e a meus sucessores por seus Reis, e senhores legitimos para sustentar sua 

rebelião, empenhando a todo um Reino, que se achava sem noticia de seus fins, e a quem enganarão 

com inventados pretextos de seu maior bem, e quietação, os tumultuaram, e puseram em armas 

contra mim despachando diferentes Embaixadores aos maiores Principes de Europa, êmulos da 

minha Monarquia, pedindo lhes seu favor e ajuda para dilatar ao menos o merecido castigo de seu 

delito.” 

 

“E ainda que mui aos principios se viu, que não faltavam nela vassalos afectos a minha obediencia, 

pois muitos intentaram libertar sua patria daquella tirannia, e outros com louvavel exemplo a 

deixaram, com sumo risco de suas pessoas, passando-se à minha obediencia, por não consentir 

naquela traição não bastaram tantos exemplares para abrir lhes os olhos, e reduzi-los; antes com 
                                                 
5  SERRÃO, Joaquim Veríssimo. História de Portugal : Estado, Pátria e nação. Lisboa: Ed. Verbo, 1979, vol. V, 
passim. 
6  MAGALHÃES, Leandro Henrique. Op. Cit., passim.  



elles se obstinaram mais, infamando com titulo de desleais, aos que perderam, e arriscaram as vidas 

por não incorrer nesta nota. Mas como minha real clemencia (ainda que a ofensa era tão notória) me 

encaminhou dempre ao [perd]aõ de tantos, e tão graves delictos, procurei desde logo, q toda uma 

nação não pagasse a culpa de tão poucos, como foram ao principio os descontentes, e conjurados, e 

que uns vassalos a quem fem[p]re [a]mei como a filhos, não chegassem ao ultimo despenhadeiro, 

nem experimentasse as mi[s]erias continuadas de uma guerra que não pode ter ajuste, que o 

arrependimento, dando tempo a que aquele Reino com a experiencia de tantos males, como de[s]de 

o primeiro dia, q faltou à minha obediencia foi experimentando, reconhecesse seu erro, e invocasse 

minha real benignidade.” 

 

“E havendo continuado por alguns annos aquela [tirania], sem que permitíssemos muitos embaraços 

de minhas (†)  q voltasse os olhos a Portugal para libertar a meus vassalos do cativeiro que se viam 

oprimidos, já que não se viu molestado aquele Reino com minhas armas, padeceu iguais 

calamidades às que se experimentam com a guerra, porque em todo esse tempo se viram os 

Portugueses governados de ministros tiranos, os tributos e imposições [hão] sido as maiores, que 

tem visto outro Reino; as levas, e gastos para uma guerra somente defensiva iguais aos que seriam 

necessários para a mais viva guerra, e conformes a elles os rigores, e as opressões com os povos, e o 

que e mais para lastimar, se vê aquele Reino quase sem [Prelados], e com poucas esperanças de os 

ter tão brevemente sendo certo [...]” 

 

 "[...] entrou naquele Reino o dito Dom Luyz Mendez de Haro com [t]oda a minha Plenipot[enc]ia 

necessaria neste caso, a quem poderão acudir todos os bons [fieis] vassalos que quiserem por fé em 

liberdade, [e valer] de minha real clemência a todos os quais premiarei como Rei, e ampararei como 

pai, pondo em esquecimento todas as ofensas cometidas e perpetradas contra minha Real soberania 

esperando, que [lebra(†)] os Portuguefes de sua antiga fidelidade, seguirão as bandeiras de seu 

Principe senhor natural, antes que expor se a tantos riscos, e tão severa[s] penas, como as leis tem 

estabelecidas contra os rebeldes, e se os povos, e vassalos do dicto [...] quifere conhecer-me por seu 

Rei, e senhor natural os receberei, e admitirei da mesma maneira [...]” 

 

Questões propostas 

 

1. Qual a função do manifesto? É possível localizar, em textos atuais, expressões de 

manifestos? 

Espera-se que nesta questão os alunos apontem que as principais características do texto e 

sua natureza, assim como a maneira pela qual as ideias se encontram organizadas. O manifesto de 



Filipe IV pode ser apontado como uma declaração intencional e de cunho político, destinado à 

população portuguesa e permeado por denúncias referentes à sua deposição do trono português. As 

ideias se encontram organizadas da seguinte maneira: apresentação e análise da situação ocorrida, 

seguida de uma longa argumentação do ponto de vista do monarca espanhol. O manifesto de Filipe 

IV, portanto, pode ser caracterizado como a expressão, pelo rei, de uma situação errada de acordo 

com a sua perspectiva e ponto de vista dos fatos ocorridos.      

 Como manifestos atuais, podem-se citar como exemplo as variadas manifestações políticas 

divulgadas em rede nacional por meio da televisão ou rádio, onde presidentes, ministros e políticos 

se referem a problemas, analisam, argumentam e  declaram intenções.   

 

2 .Como Filipe IV caracteriza um governo tirano? 

Aqui, seria relevante a identificação, por parte dos alunos, de vários elementos que 

refletiriam em um governo tirano, na visão do monarca: inicialmente, a traição do Duque de 

Bragança e a sua coroação como monarca português; a opressão e a servidão do povo português e 

os intensos conflitos em que a população se encontrava envolvida; a ofensa à sua soberania como 

rei legítimo e natural; gastos exorbitantes para sustentação de conflitos contra Espanha. Em suma, o 

governo tirano é caracterizado, na fonte, como a violação da justiça e dos privilégios estabelecidos 

anteriormente ao ano de 1640. D. João IV, portanto, sob os olhos de Filipe IV, ao violar o seu direito 

natural de reinar sobre Portugal, é visto como um vassalo rebelde e usurpador.  

 
3. Qual foi o impacto da União Ibérica no Brasil? 

 
Nesta questão, o professor tem a possibilidade de explorar, juntamente com seus alunos, as 

dinâmicas políticas e defensivas da União Ibérica, assim como o “Brasil Holandês” (1624-1654), 

principalmente em seu aspecto cultural. No Brasil, durante o período que tange à união das Coroas, 

houve o desenvolvimento e prosperidade da economia açucareira e o aumento gradual da influência 

da América Portuguesa no cenário imperial lusitano: foi nesse momento que o Brasil se integrou, 

por meio de suscitações de interesse por parte da metrópole, ao sistema imperial e à monarquia 

Católica, proporcionando a expansão em direção ao norte e, em consequência, a formação territorial 

brasileira. No que tange ao aspecto defensivo, houve no período a promoção da fortificação do 

litoral brasileiro para a defesa contra ameaças e ataques de corsários, sendo o objetivo criar uma 

longa linha defensiva na região costeira a partir de pontos fortificados. Este projeto era também uma 

ferramenta para se conhecer, se esquadrinhar, e se apropriar do território, assim como símbolo do 

poder régio na periferia do império ultramarino. No âmbito político, ocorreu a criação do Estado do 

Maranhão e  Grão-Pará, situação que separou, ao menos em âmbito político, o restante do Brasil 

daquela região, que respondia diretamente a Lisboa, devido à dificuldade de contato com o restante 



do território brasileiro e à posição estratégica para se atingir, via rede fluvial, às Índias de Castela 

(América Espanhola) – cercada por grandes minas de prata, tal como a de Potosí.    

Foi também durante a União das Coroas espanhola e portuguesa que o Brasil teve a presença 

dos holandeses em seu território sob o comando de Maurício de Nassau, ocorrido este conhecido 

como “invasões holandesas” ou “colonização holandesa” na região nordestina do país – ou seja, na 

territorialidade onde se concentrava a produção de açúcar brasileira. Dentre os aspectos culturais do 

período do domínio neerlandês ressaltamos: a constituição de um núcleo urbano no Recife; e, 

principalmente, viagens realizadas no território americano de cunho colonial e intelectual que, de 

acordo com a estudiosa Heloisa Meireles Gesteira, “alargavam as fronteiras do mundo conhecido, 

na medida em que os homens tocavam espaços distantes com o objetivo de dominá-los”7 e 

“permitiam que os olhos do colonizador alcançassem o lugar que deveria ser subjugado, 

contribuindo para a identificação de suas potencialidades”8. Mediante esta pequena explanação, 

espera-se que os alunos consigam apontar, em suas respostas, algumas das seguintes questões:  

a) A prosperidade da economia açucareira; 

b) A integração do Brasil no sistema imperial lusitano e o crescente interesse pela coroa 

neste domínio ultramarino; 

c) A criação do Estado do Maranhão e Grão-Pará; 

d) As invasões holandesas e sua importância para a expansão territorial brasileira, assim 

como as relações entre o conhecer/saber e o dominar, que poderão ser exploradas 

também pelo professor.  

 

 

Proposta de Jacqueline Monteiro dos Santos 

Orientação: Profa. Andréa Doré 

 

                                                 
7  GESTEIRA, Heloísa Meireles. O Recife holandês: história natural e colonização neerlandesa (1624-1654). 
Revista da SBHC, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, jan./ jun. 2004, p. 20. 
8  Idem.  


