seguir as chaves que abrem as pol1as certas. Chama a aten~ao para a urg~ncia
de estudar as miseric6rdias, como institui90es sociais, econ6micas e finance[ras
da maior relevancia.
Problemas que me sao especialmente estimulantes: 0 das nobrezas locais. em

fase de cristaliz89ao, a perseguicao aos mercadores, contradit6ria e arritmica, 'par
parte da Inquisic;:ao -

de cujos estudos ha que affedar

0

insoluvel problema do

judaismo.
Quem ja S6 debrw;;ou sobre as ordenanC8s militaTes em organizac;:ao depois

de 1569-1570, quem ja procurou investigar quantltativamente as resultados de
uma universidade enquanto geradora do alto funcionalismo estatal e religioso,
quem ja procurou estudar os rendimentos dos varios grupos sociais? Estes alguns
dos temas que neste momenta recordo.
Porem, se sem documentos nao ha hist6ria, a inversa nao menos verdadeira.
Hii que alargar conceitos, utilizar os operadores adequados, bern formular as per
guntas para que as respostas venham a ser interessantes.
Algumas quest6es: houve crescimento econ6mico no s~culo XVI portugu~s7
Houve desenvolvimento? Houve bloqueio, e se sim, provocado por que au
par quem" Era a sociedade quinhentista uma sociedade plastica, integradora, corn
pIacente
entrada de novos elementos ou a contrario? Como se exprimia a
abeTtura ou 0 enquistamento, quais as grupos que provocavam ou contralavam
esses processes'"
Se quisermos investigar, a serio, fazendo-nos eruditos com herizontes largos,
estudando as grandes mestres e desprezando os divulgadores, podemos avan9ar
por novas e estimulantes vias.
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(Comunicac;:ao ao col6quio A historiografia portuguesa: 1974-1986, organi
zado pela Associacao dos ProfessOTes de Hist6ria.)
Lisboa, 22 de Maio de 1986.

Joaquim Romero Magalhaes
Titulo:

Histoire de la vie privee - vol. I - De l'Empire Romain II
l'An Mil
Autores: Aries, Philippe, e Duby, Georges
Edi(}ao: Paul Veyne (dir.) - I:ditlons du Seuil, Paris, 1985 ( p.) 637
Histoire de la vie privee - vol. II - De l'Europe· F60dale II
Titulo:
la Renaissance
Autores: Aries, Philippe, e Duby, Georges
Editr ao: Georges Duby (dir.) - I:ditions du Seuil, Paris, 1985 ( p.) 638

Sao estes os dois primeiros volumes de uma sarie de cinco que, de acordo com
Georges Duby, t€!m como ambic;:ao tomar perceptfveis as mudanyas, [eotas ou
precipitadas - mas aliando permanente continuidade e inova~ao -, que, no
decurso do tempo, afectaram a ideia e os aspectos que revestem a vida privada.
o seu objectivo a permitir ao leitor situar-se numa complexa rade de fort:;:as e
analisar as suas relac;:6es, de modo a conseguir uma me thor compreensao das meta
morfoses a que assiste no presente. Pretende, tambem, abrir caminho a outros
estudiosos que desejem debrut:;:ar-se mais profundamente sabre sectores ainda
pOT explorar, ou apenas aflorados neste programa de investigayao. Esta empresa
estende-se desde a inicio da nossa era (vol. I) ate
actualidade (vol. V - «De
la Premiere Guerra mondiale
nos jaurs»), passando pelo Renascimento
(vol. II), lIuminismo (vor. 1I1-«De la Renaissance aux Lumieres») e Revoluc;:ao
Francesa (vol. IV - «De la Revolution a la Grande Guerre})).
Georges Duby e (0 falecido) Philippe Aries que orientam este projecto global,
a par de Paul Veyne, organizador do primeiro volume, sao tres dos grandes
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representantes da «Nova Hist6ria» francesa. Este seu trabalho reflecte os pressu
postas te6ricos subjacenes aquela corrente - na preocupac;:ao, igual e simul
tanea, com 0 passado mais long[nquo e 0 presente rnais imediato; na dilatac;ao
do campo do documento pelo recurso nao 56 aD escrito, mas ao arqueol6gico,
ao figurativo, aD hagiografico OU aD imaginario; no cuidado com 0 modo
como as testemunhas e autores dos suportes usados tomaram consciencia dos fae
tos que relatam ou representam. 0 leitor ve-se transformado em actor no espaco
da hist6ria, e a posic;:ao do histori6grafo e duplamente posta em causa: torna-S8
o encenador de uma ciencia que S6 pretende «arte de tratar as restas» e perde
a exclusividade autoral de um texto unico, pais a sua
uma de diversas contri
bUit;:oes. Rompendo com os quadros tradicionais da narrat;:ao, baseiam-se no
contraste estabelecido pelo senso comum que opoe 0 publico - 0 aberto
comunidade do povo e submetido a autoridade dos magistrados - ao privado,
evitando cair numa hist6ria da casa, do individualismo ou da cntimidade, em bora
estes factores estejam presentes.
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Composto por cinco capitulos, cada um elaborado por seu autor, 0 primeiro
volume desta hist6ria abarca cerca de dez secu!os de vida privada. Nele 0 pri
vado e concebido como a local da imunidade, do repouso, do abandono das defe
sas e mascaras que protegem face ao publico. £ tambem 0 campo do segredo,
do tesouro e do interdito: 0 corpo, a familia, a casa,
murado. Entre estes dois
espacos, que sao duas potencias, desenrola-se 0 combate da independencia
individual perante a sociedade, constituic;:ao complexa de desiguaJdades de sexo.
ida de e c1asse. Este conflito agudiza-se com 0 tempo. 0 reforc;:o do Estado ou a
sua desagrega<;ao par guerras e invasoes, a cristianizac;:ao com consequente
atomizar de rituais colectivos e interiorizac;:ao da atitude religiosa, levarn a dife
rentes concepc;:oes da func;:ao e espa<;o do publico e diversifica<;ao do privado.
A colaboracao inicial e da autoria de Paul Veyne, que se debrUl;:a sobre 0 Imperio
Romano. Definido como a propriedade de uma nobreza civica (par direito de
nascimento e posse de patrimonio), e tambem a civilizac;:aa helenistica aculturada
por uma Roma ex-etrusea que sa torn a grega. Adoptando uma perspectiva paga.
o A. procura desmistificar a sociedade roman a desde 0 seu aparelho de Estado e
vida municipal ate a familia e suas relac;:6es com parentela, clientes e escravos.
Salienta a indistincao entre funcoes publicas e dignidade privada. entre finan<;as
do Estado e particulares. que originam tanto 0 dominio do suborno quanta 0
evergetismo.
A passagem do homo civicus ao homo interior 0 tema que rege a abordagem
das relacoes entre os individuos, as quais serve de exemplo mais evidente 0
casamento. Este passa de dever civico a dever moral, vendo a sua rigidez agravada
pel a racionalismo est6ico que (por razoes alheias as do cristianismo) procura
lmpor a afeivao e a castidade aos esposos, com uma consequente (falsa
para Veyne) alterayao do 8statuto de igualdade da mulher. Considera 0 resultante
puritanismo amoroso como uma das diversas formas do esclavagismo que,
ultrapassando 0 n{vel material dos servos, se torna uma coordenada mental
manifesta noutros campos: 0 do trabalho, 0 da situac;:ao do Who nao emancipado,
ou mesma no bucolismo (que Veyne identifica com a opereta negra dos Estados
Unidos). Em paralelo, encontra-se 0 ideal liberal, em que a amizade e a valor que
resume as relac;::6es reciprocas entre individuos, e onde 0 lazer e a riqueza sao
sin6nimos de virtude.
o A. conclui pela interdependencia entre publico e privado. como no caso do
direito. em que 0 segundo factor se define negativamente por aquilo que 0 sujeito
pode fazer sem afectar a vida pUblica. Esta. por sua vez. obedece a vontade dos
membros da c1asse governante, enquanto a vida particular cede it opiniao do
povo, que a pade censurar por panfletos ou canc;:6es injuriosas. Oeste modo, os
limites entre pUblico e privado revelam-se m6veis e vagos.
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Peter Brown

e0

autar do segundo capitulo, e aborda as reinados de Marco

Aurelio (161-180) a Justiniano (527-565), compreendendo, portanto,

momen~

tos ja focados par Paul Veyne, mas sob urne perspectiva diferente. Come~ando
pela oposi.;ao entre hornem e cidade como resumo da percep.;:ao individual da
familia, da vida e do pr6prio carpo, preocupa-se com 0 lento evoluir de urna forma
de comunidade publica, a da urbe antiga, que se transforma numa outra, a da
Igreja crista. Esta ultima, representante da emergencia de novas formes de vida
comum pela adopcao do cristianismo como religiao estatal e pala influencia do
monaquismo, vai sar contra posta ao mundo secular Gujos Gootaxtos tarn bam
S8 alteram devido ao alargamento do imperio, a invasao visig6tica, ao aumento
de popula/fao e de miseria.
Considera que a desagreg8c;:ao da elite citadina motivada tanto per uma cen
tralizac;:ao administrativa - que orjgina 0 estabelecimento de hierarquias dentro
de uma classe relativamente una - quando pela aboli/fao da distancia entre nobreza
e povo - resultante do aproveitamento da moral e solidariedade populares - por
parte da 19reja. Mudam, pois, os c6digos de conduta do homem publico, nao 56
por causa das desigualdades que S8 instalarn dentro da sua propria c1asse, como tam~
bern pela igualdade religiosa estabelecida pela comunidade crista hierarquizada
pela moral. Ao elitismo pagao sobrepoeRse a democracia religiosa do pecado, a
cuja manifesta/fao externa setvem de slmbolo os pobres e estropiados, a massa
plural e an6nima que constituia a «esc6ria» da sociedade. Os patronos da cidade
transformam-se em patronos dos pobres e a honra por beneficia civico recebe-se
por actos de caridade.
Com a Igreja citadina tornada estatal, Brown confronta a tradi/fao crista quase
arcaica do eremiteria. Os homens do deserto vivem
margem da sociedade,
mas suficientemente perto das urbes para as poderem influenciar, exaltando sem
medida 0 simbolismo do pobre. 0 seu exito dil 0 sentimento de vulnerabilidade
face cidade que perde a sua preeminencia como padrao s6cio RcuituraJ distinto.
A criac;:ao de escolas nos mosteiros poe fim ao ideal de educac;:ao pela polis. Por
outro lado, incapaz de se desligar do espac;o citadino, a basilica v~-se eclipsada
pelo convento.
G paradigma monastico engloba os aspectos mais radicais da contra-cultura
filos6fica paga (cinismo) a par do passado judaicQRcristao. Identifica 0 fen6meno
- negative - do mundo com a sociedade e ve transparecer, atraves dela, a ordem
angelica do estado adamico. Para Brown, serao os escritos de Santo Agostinho que
vern alterar este postulado - Adao e Eva como anteriores sociedade e sexuali
dade - , transferindo a nOC;aD de queda do acto para 0 estado, generalizandoRa
a todos os homens e afirmando que nenhuma renuncia podera elevar alguem
aeirna dela. Impondo rigor e a consei€lncia ascetica da fraqueza humana, reune
o rnundo e 0 deserto na Igreja, modificando 0 modelo monacaI de modo que
englobe tambern a sexualidade.
a A. termina chamando a atenc;:ao para a dicotomia religiosa que se gera neste
momento: para 0 cristao ocidental 0 horror e preocupa9ao privilegiados cen
tram-se na sexualidade, enquanto a bizantino, na mira da reconquista do paraiso
terrestre, se apoquenta com 0 orgulho e violencia impessoais do mundo em
gera!.
Seguidamente, Yvon Thebert vai tratar a vida privada a partir do exame da
arquitectura domestica no espaco geogratico da Africa romana. Partindo de ves
tigios e dados arqueol6gicos concretos, apoiados por textos romanos e especial
mente africanos, vai focar 0 habitat urbano das classes dirigentes. Procura detec
tar principios gerais vilJidos escaJa do imperio, bern como aspectos secundinios
relevantes para a apreensao das realidades quotidianas.
Considerando publico e privado como indissoluveis, constata, primeiramente,
que a crise helenistica da cidade classica e marcada por uma mutac;:ao espacial
que se traduz pela extensao notavel da esfera do privado em detrimento da do
publico (a ({privatizac;:ao» do forum em Paul Veyne). Esta altera~ao
sublinhada
pelo crescente luxe dos alojamentos e desenvolvimento de colecc;:6es particulares,
como fen6meno paralelo afirma/fao da obta de arte como mercadoria. Para 0 A.,
o espac;:o domestico apresenta-se como um produto civico, tanto do estatuto e
interesses do proprietario, como de necessidades comunais. A domus os muros
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e os habitantes, 0 seu glmio e de lugal e de gentes. revestindo, pois, dimensao
social, religiosa e tarnbam econ6mica: compra~se. vende-se, e objecto de tran
sacl;oes.
A articulacao dos espat;o$ publicos e privados - interioles ou exteriores a casa
e resultante de uma reflexao te6rica sobre a arquitectura, Gujos pianos 58 estendem
da habitac;ao a utbe, conjugando intenc6es esteticas gerais com considerac;oes
e desejos particulaTes. A ambic;ao arquitectural dos programas leva aD usa de
sequ€mcias estruturais e decorativas com principios directivos identicos. tanto

a nivel da organizacao interna, quanta da externa. No entanto, as normas nao sao
rigidas, ja que 0 A. comprova a alteracao de pianos, volumes, ornamentac;:oes,
e mesmo de limites, 0 que acarreta uma reelaborac;:ao dos espac;:os. 0 desejo
de expansao dos proprietarios assinala-se pela absorcao de habitac;:6es vizinhas,
pelo invadir e usurpar da via publica, ou pela construcao de caves para alarga
mento das casas. A nlvel interno distingue a permanencia da estrutura principal,
a remodelac;:ao afectando apenas alguns detalhes. Como caracterlstica uniforme
destaea 0 peristilo herdado da Grecia. Tipieo da habitacao rica e desempenhando
multiplas func;:6es, 0 centro em tome do qual se organizam os diversos espac;:os
da casa e 0 ponto de ligac;:ao entre todos eles.
Servindo a actividades heterogeneas, os locals publicos e privados da domus
sao especificados e articulados entre si, urn comp6sito de dominios justapostos,
essencialmente uma coisa ou outra que, segundo Thabert, se caracterizam par uma
maior ou menor «opacidade» face ao exterior.
quarto capitulo, da autoria de Michel Rouche, a dedicado Alta Idade Media
ocidentaJ. Por oposic;:ao a antiguidade romana, 0 A. considera que a vida
privada se torna 0 factor predominante da civilizac;:ao, desencadeado pelo eclipse
da cidade - que se tomoll ameac;:adora - e confirmado pela exaltac;:ao do campo
como local de refUgio. Os invasores germanicos imp6em novos estilos de vida que
levam ao desagregar de estruturas publicas. 0 estado «barbara» a aglornerac;:ao
provis6ria de interesses privados, identificado com 0 esp61io de guerra, reconduzido
automaticamente pela vit6ria. Merovingeos e Carolingeos nao canseguem com
preender a res publica, nem a necessidade de unjfjcac;:ao, porque as suas leis
confundem inconscientemente as dominios do publico e do privado.
Novos valores so introduzem que chocam tanto com as concep~oes romanas
quanto corn as cristas. A justic;::a, primado da oralidade, nao possui urn c6digo
regular nem universal e depende da vontade de quem a usa: 0 roubo e punido com
a morte, 0 assassinio com urna multa. 0 individuo s6 tern protec~ao na parentela
e dai a sua importancia como fonte de poder, a necessidade de a aumentar por
varios casamentos, a justificac;::ao da poligamia. A nivel econ6mico mantem~se
aquela indistingao: 0 impasto publico e privatizado porque associado ao esp6lio,
e, logo, aos vencidos. Franco passa a significar livre, porque isento de taxas.
Imitando 0 rei, os nobres vao desencadear urn fen6meno de privatizac;:ao geral,
pelo fraccionamento da autoridade em multiplas celulas aut6nomas, cada uma
delas sob 0 poder de urn chefe que comanda e castiga, sistema donde se
vira a desenvolver 0 feudalismo.
A vida privada invade, assim, todas as esferas, generaliza os espac;:os fechados,
de intimidade ou de paz pessoaJ. os grupos guerreiros, as comunidades hori
zontais (como as judaicas) ou horizontais e verticais (como as mosteiros).
Faz da casa e da cabana 0 local do tesouro: armas, j6ias ou gineceu. Tambam
a Igreja se privatiza. Unica forl}a a tentar incutir alguma «civilizal}ao» na bar
barie invasora, ve-se forl}ada a ceder a religiosidade paga, seja pelo segredo
confessional e penitencia particular, seja pelo aceitar da sacralizac;:ao da crianc;::a
e purez8 matrimonial. Porem, pela sua imposic;:ao do casamento monogamico
e interdit;ao de div6rcio, acaba por afectar a estrutura familiar de parentesco.
Desenrola-se, entao, uma luta entre duas perspectivas, paga e crista, a prop6sito
da familia, do sexo e da morte, da qual, segundo Rouche, resultam transfe~
rencias importantes entre os dois sectores, dando predominancia ao privado
sobre a publico,
Evelyne Patlagean encerra 0 volume com urn capitulo sobre Bizancio nos
saculos X e XI, momento que c1assifica de apogeu e vJragem para a modernidade.
Referindo brevemente os Iimites territoriais, historia 0 perfodo pela enumerac;:ao
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de dinastias e sucess6es, bern como de processos admlnistrativos. Considera
ser 0 campo 0 verdadeiro local social e de actividade produtiva, domina do por
pequenos e grandes proprietarios. entre as quais se encontram as numerosos
mosteiros. embora note uma lenta emergencia do pader citadino resultante da
evo[u9ao do artesanato e comerico.
Baseando-se em documentos na sua maioria an6nimos, em hagiografias e car
tas de altos funcionarios. propoe-se segulr 0 discurso da cultura atraves dos
escritos de urn grupo social homogeneo e masculino - as unicos conservados
e descortinar uma mudanc;:a de consciencia reflect ida pela passagem de urn tom
c1assicista. pr6prio do secufo X, a afirmacao e libertac;:ao da experiencia pessoal
do seculo XI, marea de uma sociedade que se reestrutura.
Define 0 privado como 0 local da casa, entendendo como publico tudo a que
Ihe e exterior. A semelhanlia da domus romana, a oikos bizantino assinala~se como
o espago, 0 grupo e as suas rela<;oes. A casa, como a boca na metatora de
Achmet - urn dos autores utilizados -, abriga a familia, as parentes, os servos
e por vezes um eapelao. ~ constituida par domini os especrficos e devidamente
articulados: possui urn gineceu, urn orat6rio e, nalguns casas, urn «escrit6rio»
destinado a leitura solitaria do proprietario. A distin<;ao dos espagos repete-se
nos ediflcios citadinos que, com mais de um andar, albergam diversas famnias.
Como caracteristica gera!, destaca a intimidade e conforto das habita~oes.
E tambem com a palavra oikos que a A. define as mosteircs, institui<;:oes
de reconhecida utilidade publica, sob a autoridade de um chefe espiritual e
pertenga de uma congrega<;ao. 0 mosteiro reproduz a organizagao espacial da
casa, estendendo 0 principio do local reseNado as mulheres na exetusividade a urn
dossexos. Este espat;o fecha-se sabre os seus ocupantes, numa tentativa de coarctar
a errancia monastica, fonte de heresias. Par sua vez, 0 repouso da intimidade
leva do ao seu extremo na solidao da celula, na descoberta da leitura individual e
do silencio. Porem, estas duas areas interpenetram-se quando da transforma<;ao de
casas particulares em conventos, fundindo assim as duas definic6es de oikos
numa 56.
Seguldamente, a A. debruca-se sobre as relac6es de alteridade, 0 «eU») com os
outros, e consigo proprio. Para alem das desigualdades de sexo e classe que afec
tam as relac;:6es humanas, estas inscrevem-se (a semelham;:a das romanas) em
duas categorias, a da fam[lia e a da amizade, interiores e exteriores aos oi/ms.
A demarcacao entre publico e privado ira ainda ser redobrada pela separacao entre
laico e religioso. Todavia, a parentela pode estabelecer-se e alargar-se por
lacos espirituais (no caso de padrinhos, por exemplo) e a sua realidade e ates
tad a pelo interdito incestuoso que sobre eles pesa. A Igreja continua, portanto, a
afectar a vida conjugal, mantendo a sua reticencia quanto
sexualidade,
propondo modelos hagiograficos coroados pela entrada no mosteiro, os quais Sao
levados ao excesso na educat;ao infanti/. Por sua vez, a santi dade da mulher,
promovida para evitar terceiras nlipcias de viuvas, reve/a-se uma antecipacao
do explodir do monaquismo feminino do secu/o XII.
Nao analisando os sentimentos inerentes a estrutura familiar por falta de
documenta<;ao clara, a A. centra-se no discurso masculino da amizade, conside
rando-o como desprovido de censura face ao corpo, e descobre, nos tratados
medicos da epoca, uma aceitacao da sexualidade, uma preocupacao com a salide
pelo estabelecimento de regimes alimentares, a regulamental}ao do desejo mas
culino e urna atencao especial ao sonho e imaginario. A este discurso vai opor
o ascetico, representado por Simao, 0 Teo/ago, que introduz a obsessao com a
morte na vida, 0 repudio total do mundo e da carne, temas radicalizados nos
pressupostos da heresia dos bogomilos. Termina considerando esta seita como
exemplar de urn processo de ruptura ideo/6gica que vai desencadear repressao por
parte da Igreja, processo esse que corresponde a urna forma de privatiza<;:80 e
interiorizaC8o da experiencia religiosa.
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Na introduc;:ao aD segundo volume. Georges Duby ~ 0 seu organizador - inter·
raga-s6 sabre a legitimidade do uso da noc;:ao de vida privada - pr6pria da
cultura burguesa do seculo XIX anglo sax6nico - e utilidade da sua transposic;:ao
para 0 passado medieval. Resolve-se pela afirmativa, considerando que tal
w

transferencia naD 56 permite uma reelaborac;:ao do canceito como poe em evi·
r

dencia relac;:oes de poder alheias a noc;:ao de classe social. 0 objectivD deste estudo,
sera, entaD, isolar urn campo da sociabilidade analogo ao que actualmente se
inscreve na ideia de vida privada para 0 periodo decorrente dos securos XI a XVI.
Inventariando as problemas que se Ihe depararam, salienta 0 aspecto fragmen
tario do conhecimento. A evorUl;:ao do material documentario sofre uma inflexao
brusea a partir do ano mil, apresentando ainda urn corte claro na primeira metade
do sEkulo XIV. Estas perturbacoes acidentais refleetem-se directamente nas
formas de vida privada, modificando fontes e 0 olhar do historiador, 0 que vai
condicionartodo otexto. Admitindo a importancia da cronologia, Dubyconfessa nao
ter sido posslvel respeita-Ia dado a indigencia dos factos. 0 discurso e enUio
desericao da vida
organizado em dois grandes bloeos. Um primeiro, dedieado
privada nos seculos XI e XII na sociedade aristoeratiea da Franca setentrional.
o segundo, centrado na evoluc;:ao do espac;:o domestico e expansao tanto religiosa
como artlstica do individuo, tendo como base a nobreza da Toscania nos
seculos XIV e XV. Como elemento unificador surgem as testemunhos da vida
privada colhidos na literatura da metade norte de Franca, entre os seculos XII
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primeiro capitulo
da autoria do proprio Duby que, em resposta aos
problemas levantados na introducao, procura delimitar as nocoes de poder
publico e privado, comec;:ando por explorar os respectivos campos semanticos.
Verifica que os coneeitos e suas vadantes possuem, no frances do seculo XIX,
urn n6 de signifieac6es que Tepete a organizacao encontrada no latim ciceroniano.
Os term os sao, pais, s6lidos, suportados por uma forte estrutura de Iinguagem,
e as deslocacoes de sentido detectaveis resultam antes de mudanc;:as nas rela·
coes de poder.
Salienta que na Idade Media os vocabulos expressos em torno da ideia de pri
va do sugerem a existencia de actos, seres e objectos que escapam, por direito
proprio, a autoridade colectiva. Estes estabelecem-se num dominio com Iimites
precisos cuja func;:ao e obstar a intrusoes. E a partir dos espal;:0s eereados, exi~
bindo a sua independencia por sinais ostensivos (emblemas. bandeiras, etc.),
que, para 0 A., se desenrola a fragmentacao do poder na origem do feudalismo.
Privado define-se em oposiCao ao publico por intermedio do espaco (a casa ou
recintos circunscritos), enquanto 0 publico se afirma pela autoridade. As casas
nobres, satelites do poder real longinquo, propagam as imagens mentais e
costumes que levam a pensar 0 Estado como um organismo familiar, e erigem·se
em focos constrangedores aut6nomos. Esta situac;:ao altera as relac;:6es do senhor com
a eomunidade que rege, seja na distribuicao da justica, seja na exigencia de servi
Cos. Como consequencia, verifiea-se uma desagregacao do estatuto do homem
livre, confirmada por urna mutac;:ao voeabular: 0 termo «franco}} perde 0 seu
sentido original, exigindo uma reiteraCao.
Atesta, seguidamente, a exist€meia de dois tipos de poder, em que a ordem
e a paz sao mantidas em nome de principios diferentes, em que 0 individuo e subme
tido ou corrigido por potencias diversas: a da res publica e a da res familiaris.
Entre uma e outra destaca a commendatio - a amizade - , 0 elo de Iigat:;:ao
familia que representa uma relac;:ao de caracter social ambivalente. 0 A. procura c1a
rifiear as fronteiras entre os diversos poderes eoncorrentes, propondo-se examinar
a deslocac;:ao da sua estrutura por entre os movimentos (de retrac<,::ao e expansao)
que a abalaram,
vida privada, inva·
Embora 0 processo de feudalizacao se tenha estendido
dindo mesmo 0 campo do religioso, Georges Duby conclui pela permanencia de
uma distin<;ao entre publico e privado. A fluidez e mudanc;:a de domlnios leva a
uma interpenetrac;:ao que relativiza os termos. No entanto, 0 grupo parental elementar
que habita a casa arvora-se em no de resistencia e, dentro desta, apesar de senhor
do dominio, 0 chefe da familia encontra ainda como obstaculo ao seu poder a
autonomia individual.
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segundo capitulo oferece urn estudo colectivo.

A sua primeira parte e dedicada a vida privada nas familias aristocraticas da
metade norte de Franca, cujos membros, segundo as autores, se veern sujeitos
a urna dupla rede de relacoes: a de convlvio e a de parentesco.
Debru9ando-se sabre a rela<;ao de convivia, G. Duby parte da representac;ao
imagininia - 0 sonho - da casa perfeita, e suas analogias com 0 para/so
enQuanto local de resid~ncia dos eleitos no Dutro mundo. Recorrendo a
Sao Bernardo e Sao Gregorio de Tours, entre Qutros, 0 A. detecta 0 ideal comum
de urna igreja/casa maravilhosa, alegre e s6lida, que,
semelhantya da Jerusa
lem Celeste, acalha 0 homo viator e Ihe proporcione 0 repouso adequado. Ana
lisando narrativas cavaleireseas, verifiea que a visao sacra e profana se inter
penetram para se demarcarem na literatura de evasao posterior ao saculo XIII.
As casas de sonho nao sao mais celestes e 0 paraiso, embora ainda imaginado
como habitat(ao perfeita, aparece preparado para as felicidades da vida.
Duby aborda entao os mosteiros enquanto modelo da vida privada, project(ao
au replica do paraiso na terra, sua antecamara e prefigura~ao. 0 mosteiro e uma
cidade fechada. Teoricamente em correspondencia estreita com as harmonias
universais, e orientado e construfdo sobre os eixos do mundo, sendo a distribuit(ao
dos edificios e espat(os reg ida por urn perfeito equilibrio aritmetico e simb6lico.
Nele, 0 abade desempenha as func;o6Q: divinas de chefe da casa, possuindo
autoridade exclusiva e exercendo-a soberanamente com 0 auxilio de uma
equipa tambem hierarquizada. 0 fechamento a que os seus membros estao
sujeitos gera uma gregaridade estreita, um convivio em que todo 0 segredo
inelutavelmente partilhado e a solidao - tida como perigo au castigo - s6 cede
face ao leito individual.
Seguindo 0 modelo do mosteiro, 0 A. estuda entao a topografia da casa nobre,
que considera divergir em dois pontos apenas. Nofacto de os senhores desempenha
rem func;:6es publicas, militares e civis, agindo no mundo e combatendo 0 mal
pelas armas. Na existencia de mulheres e crianc;:as cuja importancia decorre da
necessidade de propagac;ao, fundamental ordem. A casa secular fica po is inter
ligada ao casamento e organiza-se em torno de urn par unico e procriador.
Explorando 0 movimento de multiplicac;ao das casas ate final do seculo XIII,
admite que Ihe corresponde um aumento proporcional dos centres de convivio
aristocratico que levam ~ vulgariz8I;ao de comportamentos elaborados nos lares
principescos. A partir de invenH.irios, Duby estuda 0 mobiliario, decorac;6es,
as funr;:6es e gestos do interior. Passa depois a sociedade domestica e relaf;oes
entre os seus membros, concluindo que a separat(ao clara entre feminino e mas~
culino que a atravessa e institucional e espelha-se nos comportamentos e atitudes
mentais. A posic;ao da mulher - ser temivel e estranho - revela~se idElntica ados
mortos pela exigencia de um espac;o em que sejam encerrados: gineceu ou
tumulo.
Dominique Barthelemy continua este trabalho sob a perspectiva da relac;ao de
parentesco. Distingue este do convivio por mais abstracto e pertenc;a de urn
nivel diferente. Seguindo os conceitos e metodos desenvolvidos por Marc Bloch
em La Societe Feodale, procura delimitar os contornos da Iinhagem - em que
diferencia vassalagem de la<;05 de 5angue -, pondo em evidencia as suas fun
c;oes.
Define a filiac;ao indiferenciada ou cognatica como a equivalencia das linhas
paterna e materna em antropologia. e considera-a de particular importancia para
a destruic;ao da ideia de que a Iinhagem e uma unidade constitutiva au uma reali
dade substancial da sociedade. Para Barthelemy trata-se de urn sistema bifido
que implica uma rnudan<;a perrnanente de contornos das zonas de obrigac;oes a
ele inerentes. 0 termo designa, assim, uma relaC;ao e nao urn grupo.
A ausElncia de verdadeiros nomes de Iinhagem leva~a a admitir a adopc;ao de
patron[micos como tardia, artificial e imposta. Por sua vez, a nomenclatura das rela
c;6es bilaterais gera urn sistema de apelacoes confuso e aleat6rio. Nestas condic;oes,
o decUnio e manutent(ao das grandes familias e casas sao materia para os cronistas,
e as estrategias de alianC;8 desenvolvidas a lange prazo tarnam 0 tema romaneseo.
Todas as fontes literarias ou hist6ricas adquirem interesse e grau de autenticidade
idElnticos, ja que todas elas constroem a sua ficc;ao.
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Reconhece a linhagem como semelhante a urna estrutura polItica elementar
que realiza a unidade dos seus membros face aD exterior. usanda, para tal, a
func;:ao de parentesco. Ocultando os conflitos internas - factor de dinamismo
e alimentando disparidades, a geneaJogia legitima 0 resultado e e posta ao
servic;:o do grupo oa competil/ao publica. As limitac;:6es que impoe ao individuo
sao, todavia, a expressao de uma estrategia e naD de urna mentalidade.
A A. explora, entao, as repercussoes dessa estrategia a nivel das reJeu;:6es
humanas e a sua interferencia nas preocupac;:6es religiosas.
Na conclusao, Barthelemy resume 0 seu trabalho e esboc;:a as Iinhas de forc;:a,
permanencias e mutac;:6es, dos estudos actuais sabre a hist6ria das estruturas de
parentesco aristocratlcas.
A segunda parte deste caprtulo pertence a Charles de La Ronciere, que poe
em cena a classe dominante da Toscania em vesperas do Renascimento. 0 seu
urn duplo percurso. De interiorizac;:ao progressiva. em que passa do privado mais
exterior - a cidade, os vizinhos, a casa - ao mais interior - 0 lar, a organizal;60
e decoracoes dos espac;:os, 0 seu confortD (chamines e gelosias) e 0 do corpo
(alimentos, higiene, vestuario), a preocupacao com servos, reservas e fechamento
(bens e segredos), a liberdade individual. Explora as relacoes familiares, as direitos
e deveres conjugais, 0 estatuto da mu/her e da crian9a, a educac;ao. Inverte segui
damente a perspectiva e passa interfer13ncia do publico dentro do privado, anali
sando as relacoes com parentela, amigos e vizinhos, e destacando as diversos
graus de intimidade e solidariedade.
o A. constata a existencia de uma tensao subjacente Que opoe em permanencia
as obrigac;:oes privadas - simultaneamente vividas por cada individuo em cada
urn dos espacos que ocupa - e os gostos e preferencias pessoais. No entanto,
a solidariedade das linhagens e 0 espirito de familia asseguram-se-Ihe suficiente
mente fortes para resistir aos conflitos estruturais resultantes da compartimentac;ao
interna. I:: a mistura das solidariedades pr6ximas que constitui a privado alargado
e catoroso, mas com caractedsticas pr6prias a cada casa. A celula privada
institui-se, entao, como matriz da vida interior. pois os diversos meios privados
sao motor da evoluc;ao da personalidade dos seus membros.
Seguidamente, 0 A. debrUl;a-se sobre as aberturas ao exterior da celula fami
liar, tendo em conta as involuntarias, pertenca do quotidiano, e as ocasioes em que
se exibe deliberadamente ao publico, ostentando a sua intimidade. A existencia
de uma osmose permanente impregna os meios privados de valores e obriga~6es
elaborados fora deles, tanto pelo Estado quanto pela Igreja. Esta ultima procura
intervir pOf intermedio de uma pastoral da vida privada, estabelecendo regras
de disciplina para todos os seus momentos, e usando a solidariedade dos seus
membros para garantir a execuc;ao do programa. Tern como objectivo 0 apro
fundamento da devoc;ao interior. acatado pelo sector feminino, mas posta em
causa pelos homens, que exaltam 0 usa de todos as seus dons - materiais
e espirituais - para 0 bern comum. Para 0 A. a argumento dos humanistas
baseia-se em fontes alheias aos textos cristaos, que sao as referencias do
mundo quase moderno que se esbo9a no seculo XV.
Georges Duby considera ser este trabalho mais claro que as antedores
devido ao aumento de vestigios materia is, figurativos e !iterarios, que sao enri
quecidos por uma nova atens:ao aos problemas da vida privada.
Danielle Regnier- Bohler e a responsavel pelo terceiro capitulo. Sondando os
romances de cavalaria, pracura descortinar a coerencia das leis de verosimflhanc;:a
na narrativa. Tendo em conta 0 horizonte de expectativa como principia engen
drador dos textos, e sem procurar ver neles reflexos especulares, a A. encara
as ficc;:5es como cenarios fantasmaticos. A literatura - ecoando os textos nor
mativos - parece-Ihe permitir uma avaliac;:ao bastante correcta das relac;:6es entre
a individuo e a colectividade. Matriz das suas fronteiras entre flutuantes e ut6picas,
a ficc;:ao e invocada como arqueologia Iiten!.iria do privado, nos termos do estatuto
do imaginario atribufdo aquele que, pouco a pouco, se designa como individuo,
com direito pa[avra. ao silencio. identidade e mascara.
persona
Privilegia a problematica dos itinerarios de exclusao que permitem
gem errante da literatura cortes, progressivas reintegrac;6es - marcadas por signos
culturais carregados de sentido - e que culminam na reirnplantac;:ao num grupo
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a estrutura comunal lendaria, nunca ameac;ada de desagrega,;:8o. 0 itinerario fecun
dante consiste na travessia de urn espac;o aberta, deserto, e equivale a passagem
de urn local fechado a Dutro. Este percurso solitario impasto e confrontado com
a s~Jjdao voluntaria do eremita, cuja celula, fixa num espaC;o preciso. desempenha
uma 1un08:0 social face ao colectivo que abandonou. 0 encontro entre 0 cavaleiro
eo anacoreta nunca e fortuito. Intermediario indispensavel entre Deus e os homens
errantes, 0 eremita encerra na sua palavra solitaria 0 segredo e 0 senti do da

demanda.
Ligado ao imagimlrio, 0 espac;o possui uma funC;ao simb6lica, seja aberto ou
fechado. A A. analisa seguidamente os locais da sociabilidade e os seus rituais
de convivio que hierarquizam 0 percurso da integras:ao, necessaria e dificil,
do individuo no grupo. Este espac;:o vai sendo gradualmente delimitado par fron
teiras que levam a uma diversificas:ao da propria gestualidade. A exibis:ao
perante 0 olhar exterior vem a culminar numa rede fechada e secreta dos
modos de comunicacao e comportamento, basicos a relac;:ao do amor cortes.
Examinando a sociedade domestica, a A. desenvolve a concHiacao exemplar
entre 0 reeeio do duplo e a obsessao com as rivalidades familiares, a dial~ctica
vigorosa entre 0 dentro e 0 fora motivada pelo poder inerente ao gineceu,
as rela90es da comunidade e do individuo com 0 corpo, e a angustia gerada
pel a autoconsciencia da singularidade. Considera todos estes elementos como
eta pas num processo de emergencia do individuo, atestada, na evoluc;:ao de
conjunto da literatura, pel a passagem ao mon61ogo, a auto-analise e ao «ew)
Urico. Termina com a tematica da perda de identidade romanesca, que opoe do
retrato e do espelho, como reflexos substitutos da fonte narcfsica e fatal.
o volume termina com um novo trabalho colectivo que se intitula Problemes.
Dominique Barthelemy regressa, agora com a analise da distribui<,:ao do espa<,:o
privado nos seculos XII e XIII. apoiando-se em vestigios arqueol6gicos, cr6nicas
e biografias de construtores. Comeyando pelas habital;oes aristocraticas, pro
cura destrincar 0 rigor das denominal;oes presentes nos textos e resolver os
dilemas, da primazia entre residencia e fortificac;ao, da distinl;ao entre sala e
quarto.
Detecta uma habitabilidade e conforto crescentes nos castelos, exteriormente alte
rados pela afirmal;aO de preocupa<;oes militares. Este processo sofre um incremento
a partir do seculo XIII em resultado de um maior dominio tecnico. Admite que
se torna dificil a distin<;ao entre residencias senhoriais no campo e as habitacoes
campesinas, dado que as diferenl;as eram marcadas por armas e utensilios. Sao
estas casas, compostas por uma peca central, em torno de que se organizam outras
divisoes menores, que levantam 0 problema da distincao entre sala e quarto.
Para a A. a confusao surge do desaparecimento das separal;oes internas em madeira
ou tape<;aria. Considera ainda que as diferenc;:as se marcam, nao por natureza,
mas par grau de acolhimento e hospitalidade. Contesta, assim, a posicao de
Emile Male, afirmando qu.e a estrutura das casas e independente das variac;:oes de
topografia interna, e que os individuos que as habitavam davam preferencia a
vestuario, decorac;:oes e objectos de metal, valiosos e transportaveis.
Este estudo ~ continuado par Philippe Contamine para 0 periodo decorrente
dos seculos XIV e XV. Partindo do termo «fogo», elemento base do recen
seamento e de antiguidade atestada, procura demonstrar a sua diferenc;:a e
interligac;ao com as noc;:oes de casa e familia.
Aborda seguidamente os problemas de inquilinato, regime de propriedades e
cercados, tentando analisar as hiibitos da mental ida de medieval que deles
transparecem. Supoe que 0 espac;:o social da casa campesina corresponde ao
sistema de terras, c1imas, condic;:oes econ6micas e tEicnicas de agricultura. Detecta
uma evolucao arquitectural marcada pela passagem de uma infraconstruc;:ao
provis6ria para outra mais s6lida, duriivel, e exigindo tecnicas mais elaboradas,
e sera este segundo tipo que se afirma a partir do seculo XII. Estando rnais
adequado, material e psicologicarnente, para abrigar a celula familiar, dara
origem a urn sentimento de identidade entre a familia e a casa, semelhante ao
existente entre uma Iinhagem e 0 seu castelo.
Dedica depois a sua atenc;:ao as caracterfsticas da construc;:ao urbana e
distribuic;:ao dos seus espa<;os, assinalando, a partir da data anterior, urn maior
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grau de intervencao e controle por parte das autoridades municipais. Focando a casa
urbana popular, e a burguesa, termina com os palacios, tornando como modelo
o dos papas de Avinhao. Admite que 0 termo nao designa urn tipo arquitectural,
mas remete para 0 nival e estatuta do seu proprietario, sendo aplicavel a
edificios diversos com dimens6es e vocacao identicas.
Conclui afirmando a existencia de um senti do de evolU(;ao comum que se
manifesta sob duas tendencias. Uma para interiorizar 0 que antes se passava
no exterior e Dutra para definir rigorosamente 0 destino de espac;os ate at
polivalentes e multifuncionais. Verifica que entre as secules XIII e XIV se da 0 apa
recimento de habitac;:6es de me [her qualidade. Dialecticamente, a vida privada
sujeita a urn poder publico mais intervencionista fecha-se sabre si nurn interior
que se tornou rna is confortavel.
o subtitulo final - a emergencia do individuo - encobre duas contribui90es.
A de Georges Duby, que trata 0 tema da solidao nos seculos XI e XII, e
comp[etada pela de Philipe Braunstein, que desenvoJve as perspectivas da
intimidade nos stkulos XIV e XV.
Retomando alguns dos problemas ja levantados nas suas ;nterven90es ante
riores, Duby propoe-se como objectivo saber se, no seio do privado colectivo,
entre a quase promiscuidade do relacionamento feudal- que nao preve urn espac;:o
para a solidao do individuo a nao ser na morte - e possivel a existencia de
um privado pessoa!. Reitera 0 fechamento e solidao como sin6nimos de
objecto de suspeita e estranheza - antiteses de privado - e 0 isola mento,
voluntario ou imposto, como associado ao mal, a [oucura ou
transgressao.
Contudo, 0 A. descobre que as marc as de conquista da autonomia pessoal
se multiplicam a partir do secula XII. 0 eu reivindiea uma identidade no seia
do grupo, 0 direita ao segredo, e vai ser auxiliado pelas transformac;:6es historico
-socia is que determinam 0 desagregamento das grandes familias e comunidades
religiosas. A libertac;:ao do individuo sent pois, detectavel a partir de do is
sectores da sociedade e claramente manifesta a nivel da instituic;:ao monastica,
dos sonhos e jogos de cavalaria. A prova de silencio (eremite rio) e a exigencia de
discri9ao (amor cortes) sao a semente do que se tornara a intimidade actus!'
Duby desenvolve, seguidamente, a tematica do olhar e da dualidade carpal
alma, a introspeccao religiosa e suas relac;:oes com as primeiras autobiografias.
Responde as suas pr6prias questoes afirmando a existencia de uma nova concepCao
de vida privada que se desenvolve, de forma lenta e progressiva, no seio da
gregaridade familiar.
Philippe Braunstein mantem a continuidade do assunto. Baseia-se em rnemo
rias, confiss6es e comentarios para determinar a mutacao profunda - nos
seculos XIV e XV - da atitude individual face aos grupos. Considera que 0
sujeito se define por contraste ou ruptura com as circulos da vida social- os
encaixes sucessivos de urn mundo fechado. Todavia, a ausencia, nos textos, de
urna questionacao radical da ordem levawQ a afirmar que 0 indivfduQ se encontra
ainda encerrado num cfrculo de habitos mentais e obrigayoes socia is. Justifica
o falar de si pel a utilidade, 0 bern com urn, que preponderante sobre 0 interesse
particular. A afirmac;:ao individual revela-se como balbuciante, e marcawse timida
mente face aD modelo de comportamento do born cidadao. A preocupayao dos
autores em construir urna imagem para a posteridade corresponde a urna atitude
activa e publica que reproduz a construc;:ao te6rica de urn ideal de vida.
Braunstein examina a evolU/;:ao da pessoa tanto a partir dos textos quanta da
figurayao pict6rica (DOrer), procurando, atraves das aparencias do corpo - ves
tido e ornamentado, ou nu - , descortinar 0 invisivel. Descobre a existencia
de urn diEilogo entre 0 homem e a sua imagem, sintoma de uma nova forma
de consciencia. 0 corpo revelado e, po is, 0 elo de ligac;:ao entre 0 aparente e 0
intimo, 0 instrumento do conhecimento sensivel (percepc;:ao sensorial e memoria),
o intermediario entre 0 material e 0 espiritual (visoes e extase).
A. ultima 0 seu trabalho - a que recusa uma conclusao - analisando a
inquietude sobre 0 real e 0 verdadeiro, a angustia com 0 invisivel, resultantes de
urna mudan~a nos limites do mundo conhecido que cria urn espayo geome
trieo e insensfvel em torno da figura humana, abandonando 0 maravilhoso aos
humiJdes.
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Escritos por vadas personalidades. com interesses e caracteristicas diversas, as
textos nao se ressentem. Revelam-se, antes, como urn todD coesa, em que
se detectam varios temas que evoluem de acordo com uma Iinha pr6pria e con
tinua. A preocupal/ao com a familia, 0 estatuta da mulher e da crianl;8, a edu

cac;ao, a relal(ao com

0

corpo, a morte e

0

aJem,

0

recuo e regresso da cidade sob

novas farmas, sao retomados no segundo volume sob uma nova perspectiva.
Salienta-se a evolulfao arQuitectural e paralelo aumento de conforta das habitalfoes
como enquadramento propicio ~ emergencta do individua, a sua demarc8l;8o
face a urn grupo social envolvente, a tomada de consci~ncia da sua autono
mia e consequente angustia da singularidade. Todos estes topicos estao subja
centes a oposi<;ao basica entre publico e privado que se dernarca como move!.
instavel e, porvezes, paradoxalmente indestrin<;avel, para setomar, depois, urn pouco
mais clara devido a uma gradual exigencia de liberdade por parte do individuo que
se erige contra uma ordem social mais intervencionista.
As repetil;:oes espori3dicas que se descobrem a nivel de epocas funcionam como
pontos de referencia, elos de Iiga<;ao entre as diversas exposic;oes. Cabe ao leitor,
apoiado pelo indice tematico, elaborar uma interpretac;ao diacr6nica do assunto
que mais Ihe interesse.
Digna de rea Ice, uma extensa bibliografia comentada e cheia de sugestoes de tra
bafho presente no primeiro volume. Este facto permita esperar que a reduc;ao
bibliogratica e 0 desaparecimento das propostas de investigac;ao no segundo
volume seja meramente pontual.

lisboa, 30 de Junho de 1986.

Helena de Mesquita Barbas
Discurso politico, poderes e sociedade: notas sabre a investigat;a.o
da historia espanhola (seculos XVI e XVII)
Diogo Ramada Curto

a,

hoje, terreno fertil de investigac;ao.
A historia pofltica espanhola do siglo de oro
A publica<;ao de um numero crescente de trabalhos nesta area nao podera ser
desligada de uma conjuntura intelectual, que participa do repensar das relac;oes
entre a Sociedade e 0 Estado e que ora se compromete na viva questao das
autonomias, ora se interroga acerca dos atrasos ibericos. Quais os marcos
iniciais de tal conjuntura? Selecciono tres obras: La teoria del Estado en el
siglo XVII (1944) de Jose Antonio Maravall; La Mediterranee et Ie monde
mediterraneen I'epoque de Philippe /I (1947) de Fernand Braude!. e, final
mente, Carlos V y sus Banqueros (1943) de Ramon Carande. Par detras do
seeo enuneiar de tltulos revelam-se os interesses convergentes dos homens:
Maravall, par exemplo, comec;a por participar no circulo da Revista de Occidente,
onde Ortega y Gasset 0 poe em contacto com Carande (EI Pais, 14 de Agosto
de 1986, Libros, p. 3). Mas
precise nao esquecer a divergencia dos temas
e dos problemas: em Maravall a preocupac;ao pelas formas de pensamento - a
que nao sera estranho 0 exemplo de Marcel Sataillon (Er8sme et I'Espagne,
1937) -consolidar-se-a no monumental Estado moderno y mentalidad social
(1972); em Braudel, ao contra rio das leituras simplificadoras. 0 politico simulta~
neamente aconteeimento e organizac;:ao institucional
alvo de descentramento,
tendo em vista a sua compreensao num quadro mais vasto, em que pesam
sobretudo as estruturas materiais; por ultimo, Carande, com base no sistema finan·
ceiro, ensaia 0 estudo do Estado enquanto aparelho, sem descurar as suas
implicac;:oes sociais.
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