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O fim do século XII e o início do século XIV compreendem um período marcado por intensas crises políticas e
sociais nos reinos cristãos europeus. Na busca de bibliografia sobre o tema, percebeu-se que quando se trata da
construção teórica e dos embates políticos do fim da Idade Média a maior parte das discussões está restrita aos espaços
do Papado, do Sacro Império Romano Germânico e do Reino de França. Como também houve política em outros
espaços da Cristandade ocidental a pesquisa enveredou na procura por bibliografia relacionada a estes espaços,
principalmente com relação à Península Ibérica. Esta região entre os séculos XI e XIV passa por grandes
transformações com a retomada dos territórios pelos cristãos e com a necessidade de organizar estes novos reinos que
estão em formação, bem como em sua afirmação enquanto Cristandade frente às heranças árabes deixadas e frente ao
resto da Cristandade já bem estabelecida. Também com relação pesquisa bibliográfica houve um grande número de
resultados com relação a tratados voltados à delimitação da hierarquia dos poderes temporal e espiritual, à supremacia
imperial, papal ou régia e a educação do príncipe.

Seguindo o interesse em analisar estas questões a fonte trabalhada é o Livro dos Estados tratado político,
teológico e de educação principesca e nobiliárquica escrito por Don Juan Manuel, um nobre da casa real do reino de
Castela nos séculos XIII e XIV. Utiliza-se a edição disponível na coletânea Biblioteca de Autores Españoles desde la
formación del lenguaje hasta nuestros dias, tomo qüinquagésimo primeiro, intitulado Escritores em prosa anteriores al
siglo XV, da Ediciones Atlas de Madrid, publicado em 1952. O trabalho divide-se em três capítulos, sendo o primeiro
sobre o contexto político da baixa idade média, especificamente do reino de Castela. O segundo capítulo trata da vida
pública e trajetória política de Don Juan Manuel, enquanto o terceiro é dedicado a sua produção literária e análise da
fonte já citada.

No reino de Castela desde o século XIII houve um processo de fortalecimento do poder régio, tanto no plano
político como no legislativo, administrativo e da justiça. Esse reforço da autoridade real e a promoção de uma
centralização tiveram uma resistência vigorosa por parte dos grupos nobiliárquicos. Esta resistência vinha não apenas
das linhagens mais antigas da alta nobreza, mas também da própria família real, buscando meios de fortuna e também
de retomar controle político sobre as instituições régias. A principal questão reside em determinar o papel da nobreza
dentro da estrutura política do reino, uma vez que a monarquia necessita do apoio nobre não apenas na proteção militar
do reino, mas também à frente dos  mecanismos do governo. Segundo Mínguez, poder real e nobiliárquico são duas

faces da mesma moeda, ou dois suportes essenciais na arquitetura do poder.
[1]

Utilizamos em nosso estudo o conceito de nobreza trabalhado pela Dra Fátima Regina Fernandez em seus
estudos sobre a baixa idade média portuguesa. Segundo a autora, entende-se nobreza enquanto ordem, estatuto social.
Os critérios definidores dos estratos sociais baseiam-se no sangue e na origem familiar, e não em aspectos
econômicos, como na diferenciação entre classes sociais. Essa superioridade que advindo do direito de sangue é o que
proporciona a essa nobreza o acesso aos privilégios de isenções fiscais e imunidades judiciais, o que caracterizaria o
ser-se “honrado”. Assim, o que caracteriza a nobreza é o direito a exercer prerrogativas senhoriais, ou o seu exercício
efetivo em convocar ou cobrar tributos e o direito de julgar. Esses direitos, por sua vez, só são exercidos por quem
domina as principais fontes de poder, sejam recursos econômicos, força militar e a proteção do rei. 

O reino castelhano passava por um fenômeno de transformação e renovação do quadro nobiliárquico, segundo

Salvador de Moxó.
[2]

 Para o autor, nesta época teve início um processo de declínio da chamada “nobreza velha”, ao
mesmo tempo em que entram no grupo da alta aristocracia novos elementos sociais, de uma nobreza menos titulada.
Esse grupo nobiliárquico teve sua formação e consolidação extremamente vinculadas ao processo de expansão e
apogeu da chamada Reconquista cristã, ao longo dos séculos XII e XIII, que garantiu a esta nobreza não só a atuação
da sua vocação bélica como também a incorporação dos domínios conquistados ao seu patrimônio.

Ressaltamos aqui que a nobreza não é um grupo monolítico, e sua diversidade e hierarquia deve ser levada em
consideração ao analisar o tema, uma vez que, segundo Mattoso, “a relação com o poder econômico, político, militar e

simbólico já é em si estruturante”.
[3]

 Dentro da alta nobreza castelhana a categoria dos ricos-homens compreendia o
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grupo social de maior destaque, tendo para si não apenas uma boa base patrominial bem como altos cargos na
administração real. No saco de um conflito externo, como o processo de Reconquista dos territórios dentro da
Península ocupados por populações muçulmanas, eram estas as estirpes nobiliárquicas que incorporavam as mais
importantes e volumosas doações, isenções e imunidades, aumentando a diferenciação dentro da própria nobreza. Estas
mesmas conquistas, por outro lado, levaram a uma intensificação das estruturas senhoriais no reino, através do
exercício pelos nobres das prerrogativas que possuíam por direito, através da apropriação dos principais instrumentos
de poder.

No final do século XIII, há um refluxo da Reconquista e uma queda na expansão territorial, tendo início um
período te enfraquecimento das altas estirpes nobiliárquicas em Castela. A partir de então houve dificuldades na
manutenção do poder político e econômico, devido ao arrefecimento de suas glórias militares, bem como o

estancamento de suas principais fontes de engrandecimento patrimonial.
[4]

 Perde-se também o prestígio social e a
influência política, além de uma degradação biológica devido a práticas endogâmicas, junto com uma redução deste
contingente devido às guerras civis e conflitos externos. Soma- se a isso o próprio projeto de centralização da
monarquia, no qual a alta nobreza perde sua posição preponderante nos órgãos de poder e administrativos da Coroa,
onde gradativamente elementos de uma camada social mais modesta comporiam o quadro burocrático do reino.

Com relação aos embates políticos entre monarquia e nobreza houve três fases distintas em que houve uma
crise política intensa, delimitados pelos seguintes marcos temporais: a ascensão de Sancho IV (1284-1286), em que
ocorre uma guerra civil devido ao questionamento da legitimidade do monarca; o reinado de Fernando IV (1295-1312),
reinado curto marcado por revoltas da nobreza e por nova guerra civil e a longa menoridade de Afonso XI (1312-
1325), com acirradas disputas pela tutoria régia. Estes marcos ajudam visualizar a amplitude da crise política, com os
maiores impactos sofridos pela alta nobreza castelhana.

O fim do reinado de Afonso X, o sábio foi marcado por uma guerra civil que instaurou um padrão para os
conflitos que se seguiriam nas décadas seguintes no cenário político em Castela. O infante Fernando, filho primogênito
e herdeiro do trono morre em 1275, abrindo uma disputa entre os seus herdeiros legítimos e seu irmão D Sancho, que
reivindicava seu direito sucessório, como filho secundogênito do rei. Nas Cortes de Segóvia em 1278 Afonso X
reconhece D Sancho como herdeiro da Coroa, mas doações futuras de isenções e privilégios aos herdeiros de D
Fernando fazem com que D Sancho revolte-se contra seu pai. A sociedade política divide-se antagonicamente em duas
facções, com o maior número de aliados ao lado de D Sancho, movidos por uma insatisfação à política centralizadora
promovida por Afonso X. Após embates e a morte do monarca, Sancho IV é entronizado em 1284, mas mantém o

projeto centralizador do pai, fazendo com que a nobreza levante-se contra ele, que os reprime violentamente.
[5]

Com a morte súbita de Sancho IV em 1295, o clima de instabilidade tem continuidade, pois o herdeiro, D
Fernando, ainda é criança, e há uma grande disputa entre os representantes da alta nobreza pela tutoria do futuro
monarca. Entronizado em 1301, Castela se recompõem brevemente, uma vez que o monarca morre onze anos depois.
Deixando um herdeiro criança, a nobreza parte para mais um assalto ao poder, disputando a regência de D Afonso,
numa tentativa de manter seu poder tanto político como econômico. O reinado de Afonso XI é turbulento, marcado por
invasões externas bem como por levantes por parte da nobreza, mas é o monarca que tem mais sucesso em continuar a
política centralizadora promovida por Afonso X.

Don Juan Manuel nasceu em Toledo, em 1282, durante a guerra civil em que Sancho IV assumiria o trono. Era
filho de Don Manuel e Beatriz de Sebóia, neto do rei Fernando III e sobrinho de Afonso X, o sábio. Órfão aos oito
anos de idade, é criado na corte de Sancho IV, assumindo seus domínios aos doze anos, e dando início a sua vida
pública durante o reinado de Fernando IV. O início de sua atuação política foi como Adelantado da fronteira na região
de Múrcia, uma região herdada de seu pai juntamente com o cargo, e constantemente ameaçada tanto pelo reino de
Aragão quanto pelo Islão Granadino. Foi invadida por Jaime III em 1296, e em detrimento do reino de Castela, firma
um acordo de capitulação com o monarca de Aragão. Casa-se com a filha de Jaime III, que lhe daria como dote a
recém conquistada região de Múrcia, e em troca compromete-se a reconhecer o rei aragonês como senhor natural de

seus domínios e servi-lo contra seus inimigos, com exceção de Castela, sempre que esta não lhe fosse hostil.
[6]

Com a morte do rei Fernando IV de Castela e a menoridade do Infante Afonso, Don Juan Manuel retorna suas
atenções a corte castelhana, pleiteando a tutoria do futuro monarca, que foi obtida. A política cada vez mais
centralizadora exercida por Afonso XI faz com que Don Juan Manuel lidere e ou participe de muitas revoltas
nobiliárquicas, e na tentativa de acalmar este que era um dos nobres mais poderosos e influentes do reino, o monarca
propõem o seu casamento com a filha do Adelantado, Constança Manuel. Com o matrimônio realizado, Don Juan
Manuel volta sua atenção para a reconquista, travando batalhas bem sucedidas em Granada. Sentindo que a ameaça
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estava neutralizada, Afonso XI anula seu casamento com Constança e busca uma aliança com reino português.
Sentindo-se ultrajado, Don Juan Manuel desnaturaliza-se  e declara guerra ao monarca, aliando-se ao reino de Aragão
e de Granada. Este conflito tem fim em 1330, e Adelantado ainda participa de algumas batalhas ao lado do rei antes de
retirar-se da vida pública e desenvolver intensa produção literária. A data de sua morte é motivo de controvérsia para
os historiadores, mas o mais provável é que tenha falecido no fim de 1348.

No fim da idade média o conhecimento produzido para servir de base à afirmação do poder real passou a
abarcar também as preocupações ideológicas e dos costumes da nobreza. Isabel Beceiro Pita afirma que no fim da
idade média cresce uma preocupação e uma valorização da educação das elites nobiliárquicas, e com isso cresce a

literatura de caráter didático destinado tanto a educação dos príncipes como da camada nobre
[7]

. Don Juan Manuel é
uma fonte importante para compreender essas estratégias culturais que fundamentam o sistema de valores, a conduta
moral e os ideais sociais e políticos da sociedade aristocrática na baixa idade média e fundamentalmente na nobreza
castelhana.

Seus escritos possibilitam uma visão dos processos culturais modelares para os costumes sociais nobres, bem
como dos mecanismos de codificação ética no que diz respeito à conduta política das elites na sociedade baixo
medieval. Suas obram funcionam portanto tanto como um guia de normas de comportamento quanto como um ideário
de educação política e religiosa. Os estudiosos de suas obras defendem que as obras de Don Juan fazem parte do
denominado didatismo doutrinal e moralizante, tendo em suas obras desenvolvido um programa educativo voltado para
a formação da nobreza.
Segundo Stefano, percebemos em suas obras doutrinárias além da visão de mundo do pensamento medieval com seus
antagonismos, características herdadas da antiguidade: uma humildade do artista enquanto instrumento divino ao
mesmo tempo em que demonstra ter consciência da sua personalidade artística; busca da aproximação com o leitor em
detrimento de uma obscuridade retórica e além de um apego ao saber livresco demonstrar um orgulho e segurança

atribuídos à experiência pessoal.
[8]

Suas obras oferecem uma visão completa da situação política e social do seu tempo, e contém uma busca de
uma justificativa racional para o seu estilo de vida. Imerso em uma época de crise política e social, com a expansão da
autoridade monárquica, e uma mudança nas posições sociais, suas obras tem o objetivo garantir a conservação do
poder linhagístico nobre, legitimando-o.  A aprendizagem desses saberes sócio morais seria um complemento
importante para a formação do comportamento distinto desta camada social. Para Herrero, em Don Juan Manuel a
formação do nobre supõe primeiramente a transmissão de valores morais e sociais, e os destinatários desse

conhecimento são os varões que comandarão e defenderão a sociedade.
[9]

A obra contemplada por este estudo é o Livro dos Estados, um tratado político- teológico e moral de
doutrinação geral da sociedade cristã, podendo ser considerado a síntese de seu pensamento doutrinal. Foi escrita entre
1327 e 1330, época essa em que o nobre estava em guerra declarada contra o rei Afonso XI. É composta por dois
livros, divididos em três partes: o primeiro livro tem cem capítulos, que tratam do estado dos laicos, o segundo livro
tem 51 capítulos, com cinquenta tratando sobre o estado dos clérigos seculares e o último especificamente das ordens
religiosas. De estrutura novelesca, é uma narrativa construída na forma de perguntas e respostas entre o rei Moravan,
seu filho Johas, Turin, o cavaleiro preceptor do infante e o pregador Júlio. Quando o infante Johas tem conhecimento
sobre a existência da morte, preocupa-se em como é possível ter uma vida que garanta a salvação da alma, e Júlio é
chamado para ensiná-lo sobre este assunto.

A interpretação cristã da morte serve de ponto de partida para a reflexão sobre a vida, e a conduta que deve-se
ter. Podemos resumir a ideia básica do livro dizendo que é uma exposição da verdade cristã e de sua aplicação nos
estamentos. A característica da sociedade estamental é a sua imobilidade, e a sua concepção resulta no fato de que só
os estamentos importam, os indivíduos se reconhecem apenas através do seu pertencimento social. A fé constitui o
eixo central do livro, a base sobre a qual se funda a demonstração racional da superioridade da religião cristã.

A tese central do livro é a que o fim último do homem é a salvação da alma, conseguida através do

cumprimento de deveres de ordem social, correspondentes ao Estado.
[10]

 Esta visão teocrática implica que a
hierarquia social, governada pelo sangue, é concebida como da vontade divina. Sendo assim, cada um deve cumprir
com o desejo social designado por Deus. Embora o fim último do homem seja a salvação da alma, essa salvação só é
conquistada através da vida ativa dentro de seu estamento social. Don Juan Manuel coloca-se como exemplo, através
de suas características pessoais e de suas obras, aparecendo através de citações de Julio. Defende além da salvação da
alma, da hierarquização da vida social, da instrução dos governantes a transmissão e conservação da honra senhorial
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nobiliárquica.
[11]

A superioridade do homem com relação aos seres celestiais reside no fato de que o ser humano é dotado de
livre arbítrio, e está na possibilidade de escolha entre o bem e o mal a sua maior grandeza. A última parte do livro é
dedicada a sensatez, a saber escolher um meio de salvação da alma no qual se possa conciliar os bens temporais e os
bens materiais.

Vemos em Don Juan Manuel uma preocupação em criar uma justificação teórica para seu gênero de vida, e de
conciliar o que pensa e propõe com o que efetivamente vive, representando mais um ideal que uma realidade. Também
percebemos a sua intencionalidade didática tanto na escolha da língua romance, que abre a possibilidade de pessoas
letradas mas que não dominam o latim, bem como na escolha do diálogo, onde as personagens são porta vozes do autor
e expõe seu tema conceitual numa progressão de pensamento. No contexto em que viveu, suas teses atendiam a
necessidade da ordenação e ajustamento da categoria nobre a um padrão de excelência moral, para estarem preparados
para a defesa de suas prerrogativas sociais, políticas e econômicas em uma sociedade que estava com estes ideia
progressivamente em declínio.
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