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Esto diz Aristotiles: que se homees

houvessem antre si amizade verdadeira,

nom haveriam mester reis nem justiças, ca

amizade os faria viver seguramente em no

serviço de Deus.

Pedro Afonso, Conde de Barcelos
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RESUMO

A partir do Livro de Linhagens escrito pelo Conde Pedro Afonso, entre 1340-1344, foi
elaborada a presente Dissertação, discutindo a importância da Literatura Genealógica, e
deste Livro de maneira especial, no contexto do reino português. Foram buscadas as
principais motivações que levaram o Conde Pedro Afonso, filho bastardo do rei Dinis e
irmão de Afonso IV, a escrever a obra, direcionando-a não somente à própria nobreza
como ao rei, elaborando perfis do rei e do nobre ideal. Ao longo do Livro de Linhagens
o Conde pode acentuar a ancestralidade da monarquia, demonstrando assim a
necessidade da mesma enquanto reguladora da sociedade e principal responsável pela
aplicação da Justiça, em todo o Reino, além de seu papel na promoção do bem comum,
baseado no bom relacionamento entre rei e nobreza. O bom rei é ainda o rei cristão,
temente a Deus. É o rei da Reconquista, que luta em defesa da cristandade, combate
mouros, reconquista territórios e garante a unidade da cristandade. O Conde pode ainda,
ao longo do Livro, fornecer à nobreza um modelo a seguir, através da narrativa de suas
ações ligadas aos principais guerreiros da Reconquista. Virtudes como honra, amizade,
fidelidade e lealdade fazem parte da caracterização do nobre ideal. O Conde valoriza ao
longo do texto a teoria da solidariedade decorrente do parentesco, pautada no “amor” e
na “amizade.” Tais valores impediriam as divisões no seio da própria nobreza,
fortalecendo-a perante a sociedade, garantindo o auxílio mútuo. Dessa maneira poderia
lutar pelo seu espaço dentro da sociedade, frente ao avanço da centralização régia. Uma
pretensa “unidade hispânica” perpassa toda a obra, contrastando com uma realidade
marcada por particularismos e divisões.

Palavras-chave: Baixa Idade Média, Portugal, Conde Pedro Afonso, Monarquia,
Nobreza, Literatura Genealógica.
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ABSTRACT

From Book of Ancestries writing by Count Pedro Afonso, between 1340-1344, was
elaborated the present dissertation, having argued the importance of Genealogical
Literature, and this Book in special way, in the context it Portuguese kingdom. The main
motivations had been searched that had taken the Count Pedro Afonso, bastard son of
king Dinis and brother of Alfonso IV, to not only write the workmanship, directing it to
the proper nobility as to the king, elaborating profiles of the king and the ideal
nobleman. Throughout Book of Ancestries the Count can accent the ancestry of the
monarchy, thus demonstrating the same necessity of while the regulating one of the
responsible main society and for the application of Justice, in all the Kingdom, beyond
its paper in the promotion of the common good, based in the good relationship between
king and nobility. The good king is still the Christian king, fearful the God. He is the
king of Reconquest, that fights in defense of the Christianity, combat moorish,
reconquers territories and it guarantees the unit of the Christianity. The Count still can,
throughout Book, to supply to the nobility a model to follow, through the narrative of its
on action to the main warriors of Reconquest. Virtues as honor, friendship, allegiance
and loyalty are part of the characterization of the ideal nobleman. The Count values
throughout the text the theory of the decurrent solidarity of the kinship, pouted in the
“love” and the “friendship.” Such values would hinder the divisions inside of the proper
nobility, fortifying it before the society, guaranteeing the mutual aid. In this way it
could fight inside for its space of the society, front to the advance of the regal
centralization. Pretense a “Hispanic unit” pass by all the workmanship, contrasting with
a reality marked for particularity and divisions.

Key words: Low Middle Ages, Portugal, Count Pedro Afonso, Monarchy, Nobility,
Genealogical Literature.
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