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Resumo: 
O presente trabalho tem por finalidade expor os principais temas e características presentes no 
discurso político ibérico seiscentista, principalmente a partir da obra do fidalgo castelhano D. 
Francisco de Quevedo y Villegas (1580- 1645), concedendo atenção especial a mais extensa e 
elaborada obra de cunho político dentro do corpus quevediano: Política de Dios, Gobierno de 
Cristo. Buscaremos mapear as principais doutrinas presentes nos argumentos utilizados por 
Francisco de Quevedo para pensar a Monarquia Castelhana e os mecanismos de 
funcionamento do Estado Moderno.  

Palavras Chave: Francisco de Quevedo y Villegas- Razão de Estado- Teoria Política 
 
 

No hay manera de entender el hombre de la modernidad, sin entender el Estado...1 
 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver algumas considerações sobre o 

pragmatismo político na obra do fidalgo castelhano D. Francisco de Quevedo y Villegas 

(1580 – 1645) concentrando esforço analítico na principal obra de cunho político do corpus 

quevediano; Política de Dios, Gobierno de Cristo. Apesar da atenção majoritária concedida à 

citada obra, não perderemos de vista algumas outras obras de nosso fidalgo, assim como 

outras produções do período que ajudem a trazer luz a alguns dos questionamentos que serão 

aqui levantados.   

Como pressuposto inicial para efetivar a análise da tratadística política ibérica 

seiscentista, serão levantadas questões relativas ao funcionamento do Estado Moderno e as 

técnicas políticas desenvolvidas para refletir sobre esta nova entidade, que vão paulatinamente 

mudando o tom dos discursos políticos. Neste contexto cabe refletir sobre o surgimento da 

principal técnica desenvolvida para pensar as entidades políticas modernas; a Razão de 

Estado. 

Definida em linhas gerais a acepção mais corrente em torno do termo Razão de 

Estado, partiremos para a explicação da recepção do pensamento político de Maquiavel em 

terras castelhanas. Pensar a recepção do pensamento político maquiavélico na península 

Ibérica, terras em que os horizontes sociais estavam largamente definidos pela importância da 

Contra Reforma, significa pensar as estratégias que foram manipuladas para dissimular a 

                                                 
∗ Mestranda, bolsista do CNPq 
1 MARAVALL, José Antonio. Estado Moderno y Mentalidad  Social (siglos XV- XVII). Madrid: Alianza 

Editorial, 1986. p. 13. 
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aceitação de alguns dos preceitos de racionalidade política organizados2 na obra de 

Maquiavel, fenômeno que José Antonio Maravall designou, não sem certa ironia, de 

antimaquiavelimo maquiavélico.  

Assim passaremos a uma análise mais detida da obra de D. Francisco de Quevedo y 

Villegas e de dois conceitos de suma importância para identificar a assimilação de 

determinados procedimentos pragmáticos, sejam eles: dissimulação e prudência. 

 

1. Estado Moderno: 

Norberto Bobbio afirma que está fora de discussão a afirmação que o uso do termo 

Estado tenha se fixado a partir da difusão e do prestígio obtido pelo Príncipe de Maquiavel.3 

O amplo significado atribuído ao termo Estado para designar uma situação transformou-se em 

uma definição específica de “condição de posse permanente e exclusiva de um território e de 

comando sobre os respectivos habitantes”.4 

A nova definição, que irá corresponder à utilização do termo Estado, no entanto, não 

denota apenas uma mudança de origem lexical mas, sim, o emprego de um novo termo para 

designar uma realidade nova. Não à toa, o novo uso do termo Estado principia com o 

surgimento da época moderna, pois, é nesta época que começa a se deslindar uma nova forma 

de organização social que já não pode ser definida pelos termos anteriores como civita, polis, 

res publica e regnum.5 Bobbio define com precisão: 

Na verdade, é opinião corrente entre e defendida com autoridade por 
historiadores, juristas e autores políticos, que com Maquiavel não apenas 
começa o destino de uma nova palavra, mas também a reflexão sobre uma 
nova realidade, desconhecida para os autores antigos e da qual a nova 
palavra é uma pista, pelo que seria oportuno falar de ‘Estado’ unicamente 
para as formações políticas que nascem da crise da sociedade medieval e não 
para os ordenamentos anteriores6              
 

Vários pressupostos, que variam de acordo com as análises dos teóricos que se 

debruçaram sobre o tema , são utilizados para definir os elementos que seriam responsáveis 

pela caracterização do Estado Moderno. Os mais importantes foram definidos, porém, pela 

                                                 
2 Dizemos organizados porque não desejamos ornar a obra de Maquiavel com um alto grau de inovação que em 

verdade não lhe sabemos devida. É claro, porém, que não se deseja diminuir o prestígio de tal obra, apenas 
chamar atenção para o fato de que alguns de seus tópicos já terem sido trabalhados em outras obras de grande 
importância. Apenas para dar um exemplo ligeiro: a obra de um de seus contemporâneos Guicciardini.  

3 BOBBIO, Norberto, Estado. In: Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1989. p. 
215-275. 

4 Idem, ibidem. p. 225. 
5 Termos estes que não deixam de ser utilizados nos tratados, porém, eles já não mais correspondem a suas 

definições inicias.  
6 BOBBIO, Norberto. Loc. cit. 
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concepção weberiana e são identificados pela presença de uma aparelhagem administrativa e 

pelo monopólio do uso da violência como instrumento coercitivo do Estado.  

O Estado, nascido como uma entidade própria da configuração social específica da 

Idade Moderna, seria definido pela concentração do poder de domínio em um determinado 

território. Como conseqüência para a conservação deste poder de comando, a necessidade da 

monopolização de certos elementos prioritários para a efetivar a manutenção da ordem interna 

e externa. Estes elementos correspondem à implementação de leis, emanadas da vontade do 

soberano, da reelaboração da cobrança fiscal e da fundamentação de elementos coercitivos, 

sejam estes advindos do uso da violência física ou simbólica.7  

A esta nova concepção do poder político, devem ser anexadas – como um 

procedimento necessário para a compreensão desta nova entidade estatal em formação –  as 

transformações que estavam ocorrendo nos âmbitos econômicos e sociais. Maravall define 

então a Monarquia Castelhana como um estado burocrático apoiado em uma economia 

mercantil e com uma produção cultural fartamente influenciada pelos meios citadinos.8 O 

Estado aparece como decorrência das alterações que estão vinculadas a uma economia em 

vias de transformação, aos indivíduos desta sociedade e ao poder de comando nela instituído.      

Definidas aprioristicamente, a noção de Estado Moderno e sua vinculação estreita com 

as mudanças de ordem sociais e econômicas que estão em sua base, passemos para a análise 

das novas práticas políticas que iriam regulamentar o funcionamento deste novo corpo 

político, organizado e objetivado em uma organização institucional em elaboração. 

Após a unificação levada a cabo pelos reis católicos, Castela irá se converter no centro 

político e administrativo da nova política imperial. Também podem ser apontados como 

elementos importantes na ordem política a descoberta da América e o reinado de Carlos V que 

levarão a Monarquia castelhana a ocupar um lugar de singularidade no cenário político 

europeu. 

As práticas do exercício político vão paulatinamente mudando conforme as novas 

exigências do Estado Moderno ao longo do século XVI e, mais concretamente, durante o 

Século XVII. Sendo assim, podemos perceber a influência de novos fatores sociais, 

econômicos e políticos que iriam repercutir no discurso político seiscentista.  

Novas preocupações vão orientar as necessidades administrativas da Monarquia 

Castelhana. Preocupações estas que dizem respeito ao fortalecimento dos meios fiscais assim 

                                                 
7 Cf. BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: Bertrand, 1989. 
8 MARAVALL, José Antonio. Estado Modern… Op. cit. 
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como ao aumento dos meios de controle sociais, visando combater as oposições políticas e 

rebeliões que marcam todo o período de governo dos Áustrias e podem ser percebidos através 

de enormidade de sátiras, libelos e tratados que fazem oposição ao governo monárquico dos 

seiscentos e pululam através de formas de circulação manuscritas e impressas.9 

A concepção de uma sociedade baseada no ideal imperial e de uma sociedade católica 

universal – como havia sido projetada pelos humanistas espanhóis – vai cedendo espaço a 

uma contestação que advém da admissão de algumas práticas políticas já associadas a novos 

imperativos de ordem pragmática. Eva María Díaz Martínez reforça estes argumentos com as 

seguintes palavras: 

Se encierran en este momento dos de las possibles opciones com que había 
contado la especulácion politica espñola: quedá soló una tercera vía: el 
camino propuesto por Guicciardini, Botero, Grocio, Paruta, Hobes... y 
especialmente por Maquiavelo o, en su versión menos controvertida por la 
doctrina tacitista10 
 

Neste momento cabe discutir a separação das noções de “governo” e “Estado”. Michel 

Senellart afirma em seu livro As Artes de Governar11 que é no século XVII que começa a se 

aprofundar a distinção entre “governo” e “Estado”. Para as grandes monarquias 

administrativas do período, entre elas a Monarquia Castelhana, ocorre uma instrumentalização 

do governo. O governo, então, não mais concentra a razão de existência do poder político nem 

a sua forma de manifestação, tornando-se uma função do poder político todavia separada da 

aparelhagem da soberania. 

Ocorre daí uma redefinição das funções governamentais que não mais iram operar em 

função do bem comum ou do interesse do príncipe e, sim, visando basicamente suprir as 

necessidades do Estado. Fica claro todavia que esta passagem não se dá de maneira imediata, 

criando discursos impregnados por várias matrizes teóricas de justificação do poder político e 

de ordenamento do corpo social de origens diversas e, que por diversas vezes, se encontram 

amalgamadas. Como explicitou Senellart: 

Contrariamente ao esquema historiográfico convencional que opõe a nova 
racionalidade estatal dos séculos XVI e XVII à ideologia medieval do 
bonum commune, a arte de governar não foi substituída de um só golpe pela 
ciência do Estado, mas transformou-se gradualmente para infiltrar-se em sua 
armação, nela introduzindo, sob uma linguagem moderna, sedimentos 
discursivos às vezes muito antigos12 

                                                 
9 Sobre a difusão de materiais manuscritos e impressos que fizeram oposição a Monarquia dos Áustrias, ver: 

BOUZA, Fernando. Corre Manuscrito; Una Historia cultural del Siglo de Oro. Madrid: Marcial Pons, 2001.  
10 MARTÍNEZ, Eva Maria Díaz. Discurso de las privanzas. Estudio preliminar, edición y notas. Navarra: 

Ediciones Universidad de Navarra, 2000. p. 35. 
11 SENELLART, Michel. As Artes de Governar. São Paulo: Editora 34. 2006. 
12 Idem, ibidem. p.12. 
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2. Razão de Estado: 

Neste contexto definido pelas novas exigências políticas implementadas pela formação 

do Estado Moderno, surgem novas concepções que serão ordenadas pela percepção da política 

como uma técnica e aí se faz necessário, portanto, examinar de perto a acepção em torno da 

expressão Razão de Estado e principalmente , por se tratar de um aspecto que detêm maior 

relevo neste trabalho, a elaboração de uma nova significação da expressão em um esforço 

feito de acordo com o imperativo de incorporá-la à moralidade cristã, empreitada atribuída 

aos pensadores do Mundo Contra- Reformado.13  

Podemos definir, em linhas gerais, Razão de Estado em torno do significado mais 

corrente que lhe é atribuído; ela designaria assim, uma percepção de um aspecto particular da 

vida pública que tenderia a constituir um campo independente de operação e conhecimento. 

Apesar de devermos, de acordo com a perspectiva de Bobbio, a divulgação do termo 

Estado ao Príncipe de Maquiavel, a divulgação da expressão Razão de Estado não é devida ao 

secretário florentino, nem ao menos a elaboração do conceito e de seu uso mais corrente. O 

responsável  pela organização do uso do conceito foi um contemporâneo de Maquivel, 

Francesco Guicciardini, e o responsável pela divulgação da expressão foi outro italiano, o 

Monsenhor Giovanni della Casa, em sua obra Orazione a Carlo V (1547).14    

A nova significação do conceito Razão de Estado operada pelos Contra Reformistas, a 

qual fizemos referência anteriormente, foi apontada por Maravall15 como tendo a marca de 

seu início a partir da obra de Giovanni Botero, Della Ragion di Stato, traduzida para o 

espanhol em 1593. Esta operação foi assim relatada por Miguel Angel Granada: 

en el ámbito de la Contrarreforma Católica (Botero, Zuccolo) se asistia al 
curioso fenómeno de la elaborácion de la docrina de la ragioni di stato, en la 
cual con un silencio práctimente absoluto sobre Maquivel, incluído en el 
Index en 1599, se legitimaba de hecho la práxis del príncipe maquiaveliano 
en aras del valor supremo del interés estatal a la vez que se estabelcía una 
relación de la subordinácion ocasional de la ética a la política16  
 

 A Razão de Estado, então, começa a ser valorizada de maneira positiva como 

alternativa palpável de conciliação dos valores éticos e morais católicos com a eficácia que se 

                                                 
13 Sobre a razão de estado no universo da contra reforma, Cf. PÉCORA, Alcir. Política do Céu (anti- Maquiavel). 

In: NOVAES, Adauto (org). Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  
14 Extraímos estas informações do artigo de Alcir Pécora, e também no livro de José Antonio Maravall. Cf. 

PÉCORA, Alcir. Op. cit.; MARAVALL, José Antonio. Estudios de Historia del Pensamiento Espanhol. 
Madrid: Ediciones Cultura Hispanica, 3 Vols., 1983-84. 

15 MARAVALL, José Antonio. Antiguos y Modernos. Madrid: Alianza, 1986.  
16 GRANADA, Miguel Angel. La filosofia política en  el Renacimiento: Maquiavelo y las utopías. IN: Historia 

de la Ética. Barcelona: Editorial Critica, 1988. 
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objetivava nas ações governamentais, importando sobremaneira a manutenção da soberania 

do Rei e do reino. Nesta acepção da Razão de Estado, os interesses do Estado encontram-se 

subordinados aos valores políticos, teológicos e éticos, não passíveis de separação. 

As análises que têm por objeto a política ibérica seiscentista devem necessariamente 

considerar os implicativos que a definição de Razão de Estado acima exposta traz para esta 

prática política, concedendo-lhe uma configuração muito própria e específica frente a outras 

formas de conceber a política no século XVII. 

Podemos falar de uma tratadística ibérica que não abre mão de pensar o exercício 

político em sua concepção moral. Moral esta, que não é só definida pelos valores católicos 

contra reformados, mas sim por uma ampla gama de autores clássicos que refletiram sobre a 

temática da ética e das virtudes e que em certo sentido também possibilitam entrever as 

concepções antropológicas de cada temporalidade.  

Concepção moral, afirmamos, mas não sem perder de vista os interesses políticos das 

artes de governar, não ser perder de vista o valor concedido às experiências, não sem deixar 

de começar a se pensar a política como uma ciência,17 não sem um grau de secularização 

bastante presente nos discursos. Todos estas tendências denotam as transformações que estão 

acontecendo na tratadística política dos seiscentos e refletem as alterações ensejadas pelas 

obras de vários autores como Botero, Guicciardini, entre outros; mas especialmente por 

Maquiavel. 

 

3. Antimaquiavelismo maquiavélico: 

Através do uso genérico do termo maquiavelismo, pode-se apontar algumas das 

tópicas políticas que obtiveram maior relevo na tratadística política castelhana do período 

moderno. A influência principal do maquiavelismo pode ser definida em dois elementos 

cardinais: o interesse pela estimação realista das coisas e pelo ponto de vista da experiência  

pessoal, como dois importantes fatores que devem ser anexados a reflexão política.18 

Mais do que realizar um esforço analítico sobre a obra de Maquiavel, concentraremos 

nossa análise em pensar as estratégias que foram manipuladas para dissimular a aceitação de 

                                                 
17 Leve-se em consideração que a acepção que tem no século XVII é muito diferente da contemporânea.  
18 Vários pesquisadores se dedicaram ao estudo da obra de Maquiavel e a repercussão que esta alcançou no 

cenário europeu, para citar apenas alguns nomes: Quentin Skinner, Frederico Chabod, Pocock, Senellart, 
Maravall, entre outros. Não é nosso intento, aqui, acompanhar esta longa discussão. Nosso propósito é apenas 
apontar brevemente alguns aspectos que julgamos pertinentes para compreender como algumas correntes do 
pensamento espanhol assimilaram algumas diretrizes da política maquiavélica, rechaçando porém seu autor.         
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alguns dos preceitos de racionalidade política organizados na obra de Maquiavel, conforme já 

havíamos sublinhado.  

Nos importa assim refletir sobre a aceitação de preceitos de ordem pragmáticas no 

discurso política ibérico seiscentista em linhas gerais. Não focando a atenção apenas nos 

antimaquiavelistas maquiavélicos, mas sim fazendo um esforço para transcender estas 

definições de correntes e perceber como estas novas práticas vão contaminando quase todas as 

reflexões sobre política dos seiscentos. Utilizando argumentos plurais, e aí sim importa definir 

as tendências em que estas reflexões estão inseridas, para justificar e regulamentar a nova 

racionalidade governamental. Pode-se ler em Maravall a este respeito que: 

Por eso, de ésta empieza a hablarse en España em las últimas décadas del 
siglo XVI y las primeiras del XVII, cuando el fundamento del 
maquiavelismo- esto es, la concepción del Estado como artificio o creación 
técnica humana- se ha convertido, de cierto modo, en el suelo común a todas 
las corrientes modernas del pensaminto político19  
   

Como indício destas reflexões acerca do pragmatismo político pode-se citar a 

separação da figura do rei em figura privada e pública. Isto denota que enquanto figura 

pública o rei tem a seu dispor uma série de instrumentos e artes adequadas para cumprir o 

exercício de uma função, os quais encontram-se associados com atividade política e do 

funcionamento do Estado. Podemos apontar a obra de Furió Ceriol, El Concejo y consejeros 

del príncipe, como exemplo: 

Todo principe es compuesto casi de dos personas. La una es obra salida de 
manos de la Naturaleza, en cuanto se le comunica un mesmo ser con todos 
los otros hombres. La otra es obre de la Fortuna, y favor del Cielo hecha para 
gobierno y amparo del bien publico, acuya causa la nombramos persona 
publica [...]. De manera que todo y qualquier principe se pode considerar en 
dos maneras distintas y diversas: La una, en cuanto hombre; y la otra, como 
a Príncipe20 
 

A teoria da separação das duas figuras do rei, que também encontramos em Quevedo, 

todavia a partir de uma matização um pouco diferente a qual mais tarde voltaremos, 

transmitida por Furió Ceriol, que foi um dos conselheiros de Felipe II, evidencia um dos 

princípios fundamentais da ciência do Estado, pois ela apresenta um alto grau de tecnificação 

e secularização. Os tratados políticos então convertem-se em uma técnica de conduta dos 

governantes e dos governados, a política com pretensões científicas, esta é a maior 

contribuição que o maquiavelismo ensejou para a teoria política ibérica.   

 

                                                 
19 MARAVALL, José Antonio. Estudios de Historia… Op. cit. p. 56.  
20 CERIOL, Fúrio. apud MARTÍNEZ, Eva Maria Díaz. Discurso de las privanzas… Op. cit. p. 33. 
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 3. Política de Dios y Gobierno de Cristo:     

Toda digressão realizada até o presente momento sobre as questões relativas à 

formação do Estado Moderno, as questões relativas ao conceito de Razão de Estado, e por fim 

a recepção da doutrina maquiavélica na Espanha, foi realizada com objetivo prioritário de 

fornecer algumas informações que se fazem necessárias à compreensão do horizonte 

discursivo no qual a obra quevediana se insere. Então, sem mais delongas, vamos apresentar o 

sujeito histórico que é o personagem principal deste breve estudo, assim como realizar 

algumas análises de sua obra Política de Dios, Gobierno de Cristo.   

Francisco de Quevedo y Villegas, filho de Pedro Gómez de Quevedo y Villegas e de 

María Santibáñez, nasceu em Madrid no dia 17 de setembro de 1580 e faleceu no dia 08 de 

setembro de 1645. Freqüentou o Colégio da Companhia de Jesus em Ocaña, continuando seus 

estudos em Alcalá de Henares, manipulava com destreza vários idiomas como o grego, o 

latim e o hebraico. Pertencia a uma família da nobreza que servia diretamente aos membros 

da Monarquia dos Áustrias. Quevedo respirou os ares da corte desde seus primeiros anos, no 

entanto, raramente esteve entre os principais do palácio.  

Conheceu e circulou entre muitos personagens destacados de sua época como o Conde 

Duque de Olivares, Lope de Vega, Velásquez, Richelieu, Miguel de Cervantes entre outros. 

Residiu por um período na Itália a serviço do Duque de Osuna, D. Pedro Téllez Girón, que 

então ocupava o cargo de Vice -Rei de Nápoles e Sicília. Foi agraciado com o título de 

cavaleiro da Ordem de Santiago.  

A empresa literária de Quevedo não deve ser analisada apartada de sua própria 

atividade política, pois ele se utilizará de sua própria experiência; fator caro aos tratadistas 

políticos deste período, como já evidenciamos, nestas atividades como ferramenta para 

autorizar seus argumentos em suas obras, seja de forma explícita ou não. Entre 1613 e 1619 

na relação de Quevedo com a atividade política ocorre uma importante virada, ele irá se 

transformar em um dos personagens dos círculos da alta política castelhana, se relacionando 

com outros personagens de destacada importância como Felipe III, Paulo V, Duque de Lerma, 

Duque de Uceda, entre outros, e desempenhando relevantes atividades diplomáticas. 

Existe uma grande controvérsia entre os estudiosos de Quevedo sobre a data de 

formulação da obra Política de Dios, Gobierno de Cristo, vamos nos a ater as informações 

fornecidas por Pablo Jauralde Pou, o principal biográfo de Quevedo, em seu Livro  Francisco 

de Quevedo ( 1580-1645).21 

                                                 
21 JAURALDE, Pablo Pou. Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645). Madrid: Editorial Castalia, 1998.  
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Jauralde aponta como período mais provável para a elaboração da obra, o período em 

torno a 1618, quando estava se aproximando o final de sua estadia em Nápoles, e 

principalmente outubro de 1619 quando Quevedo escreve a primeira dedicatória do tratado a 

Felipe III. Porém com a morte de Felipe III e o tumultuado período que marca a transição de 

reinados, Quevedo vai rapidamente mudar os destinatários de sua obra dedicando-a ao Conde 

Duque de Olivares e ao novo monarca Felipe IV e, abril de 1621. A obra irá conhecer o 

formato impresso no período inicial do ano de 1626 através da edição de Duport. O Política 

circulou amplamente em formato manuscrito e foi apontado por Jauralde como sendo um dos 

grandes êxitos editorias do século XVII. 

O período que marca a transição dos monarcas, Felipe III para Felipe IV, foi uma 

época de grande atividade literária para D. Francisco de Quevedo. Depois de terminado O 

Politica de Dios, inicia o Sueño de la Muerte, depois envia a Carta al Rey Católico em 24 de 

abril de 1621, nesta data Quevedo afirma estar escrevendo Mundo cduco y Desvarios de La 

Edad, e em 16 de maio de 1621 termina o Grandes Annales de Quince Dias, obra dedicada a 

fazer uma crônica do dias que compreenderam a mudança de reinado dos monarcas.  

Todas estas obras escritas por Quevedo neste período, que corresponde os anos de 

1619 a 1621, denotam uma preocupação do escritor com questões de origem ética e política 

assim como com a historiografia política, temática com a qual ele trabalhou em Grandes 

Annales de Quince Dias, obra que se espelha no historiador romano Cornélio Tácito22.  

Cabe ressaltar que todos estes escritos foram realizados no período em que D. 

Francisco de Quevedo estava desterrado da corte, desterro este causado por uma série de 

intrigas políticas ocasionadas em torno da figura do Duque de Osuna, em seu senhorio na vila 

de La Torre de Juan Abad, pequena vila interligada a Villanueva de los Infantes (Ciudad 

Real), ao sul de La Mancha.  

Política de Dios, Gobierno de Cristo pode ser considerada uma das mais importantes e 

elaboradas obras dentro do corpus quevediano, apesar de ser uma das obras menos estudadas, 

se compararmos, por exemplo, com o número de estudos dedicados à novela picaresca  La 

Vida del Buscón. A obra Política de Dios é um tratado, que como muitos outros do período, 

apresenta uma marcada orientação pedagógica–doutrinal, caráter ético político e um tom 

erudito comprovado através de citações de originárias de saberes diversos.    

                                                 
22 Para ver sobre a influencia de tácito nos Annales de Quevedo, Cf. ÁLVAREZ, Joaquín Villalba. La Presencia 

de Tácito en los Grandes Annales de Quince Días de Francisco de Quevedo- Una Visíon Tacítea de España. 
Norba, Revista de Historia, v. 17, 2004, p. 205-233. 
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A estrutura do texto corresponde a uma organização por capítulos, que quase sempre 

inicia com uma exposição de um trecho dos Evangelhos. Ao que segue uma explicação 

daquele trecho e depois correlaciona-se  àquela com a utilidade política deste ensinamento 

para o príncipe deste mundo. Os Evangelhos servem como base para que Quevedo discurse e 

elocubre a cerca de questões comuns a outros tratados desta temporalidade como a questão do 

valimento, os limites do poder real, a questão das virtudes que um governante deve possuir, 

entre outras. 

O tom satírico que marca grande parte da produção quevediana, perde a vez no 

Política, para ser adotado um tom sério e pesado. Assustadoras advertências são feitas ao 

monarca que não cumprir seu oficio régio, pois mais que uma benção a realeza é uma 

provação que deve ser enfrentada pelo monarca que só conta com suas virtudes para enfrentar 

esta tarefa. Ao menos esta é a primeira impressão, ao longo do texto, porém, podemos 

perceber que em verdade o rei conta com outros artifícios que não só seus atributos morais.  

Grande parte das elucubrações de tom político quevedianas, podemos observar estes 

aspectos em outras obras do escritor como Discurso de las Privanzas, Como ha de ser el 

privado e Discurso de todos los diablos, tentam deslindar um regime de entendimento 

perfeito entre a figura do rei e a do privado. Todo poder pertence ao monarca que tem como 

único fator de regulamentação de seu poder o bem do reino e suas obrigações para com os 

seus vassalos. Ao privado cabe somente auxiliar o rei nesta empreitada e nunca interceder em 

seu poder. Podemos verificar este limite do poder real, definido pelo que é licito e pela 

conveniência das ações reais, que demonstra mais uma adesão aos preceitos pragmáticos, 

defendidos por Quevedo no seguinte trecho: 

El poder soberano de los príncipes es dar las honras, y las mercedes y las 
rentas. Si las dan sin otra causa a quien ellos quieren, no es poder, sino no 
poder más consigo: si las dan a los que las quieren, no es poder suyo, y de 
los que se las arrebantan. Soló, Señor, se puede lo licito, que lo demás no es 
poderoso, sino desapoderado... La hiprocresia de la majestad vana del 
mundo tiene cualificado por infamia el ‘no puedo’ aunque sea contra todos 
los decretos divinos. Y el poder verdadero, Señor, es poder contra sí conocer 
los reyes que no pueden lo que no conviene23 
 

Outro aspecto importante nesta obra de Quevedo concerne às reflexões acerca das 

virtudes que deve possuir o monarca. A importância de refletir sobre as virtudes do soberano 

denota de fato uma preocupação com a  organização social, pois a importância do soberano 

possuir tais ou tais virtudes é orientar o reino em direção ao bom governo.  Somado ao fato de 

                                                 
23 MARIN,Luis Astrana (Coord.). Obras completas de Don Francisco de Quevedo y Villegas. Madrid: M. 

Aguilar, 1941. p. 387. 
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que a imagem do rei deve funcionar como exemplo para o restante da configuração social, 

tópico extremamente importante na obra de Quevedo. A posse e do exercício das virtudes 

pelo soberano se interpreta ainda como uma garantia do correto exercício das funções do 

monarca. Mas podemos sublinhar uma particularidade sobre a reflexão sobre as virtudes do 

monarca, pensada por Quevedo, que denota já a adoção de certas características pragmáticas, 

pois, ao monarca não importa apenas possuir as virtudes e necessário que ele demonstre que 

as têm, percebe-se este aspecto no seguinte trecho: 

El buen rey, Senõr, no sólo  há de cuidar de su reino y de su família, mas de 
su vestido y de su sombra; no ha de contentarse con tener cuidado ha de 
hacer que los que le sirven, y están á su lado, y los enemigos, vean que le 
tiene. Semejante atencion reprime atrevimementos, que ocasiona el 
divertimiento del principe en las personas que le assisten, y que acorbarda 
las insidias de los enemigos que desvelados le espían24  
 

A questão das virtudes está alicerçada em motivos éticos e pedagógicos. A tópica do 

governo orientado para o bem, de acordo com o pensamento de São Tomás de Aquino e São 

Isidoro, demanda por parte do soberano um constante exercício das virtudes para que assim 

este credite sua imagem ante o reino e perante Deus.  

A reflexão sobre as virtudes do soberano encontra-se presente na obra de vários 

autores do período. Podemos ilustrar esta tendência na obra de Pedro de Rivadeneira, Juan de 

Mariana, Mártir Rizo, Francisco de Monzón, Hierónimo Merola, Furió Ceriol, e a lista 

continua a crescer.  

Pode-se apontar alguns temas e conteúdos semelhantes nos escritos de alguns destes 

autores como por exemplo: Rivadeneira e Mariana que destacam a importância da 

religiosidade do príncipe, Mariana concede ênfase especial no exercício da temperança como 

fundamento da virtude da prudência, Mártir Rizo e Saavedra Fajardo mencionam a justiça e a 

piedade.  

Deslindadas algumas características gerais da obra em questão, ocuparemos-nos agora 

em apontar as principais doutrinas e teorias presentes nas reflexões de Quevedo sobre política.  

A presença de alguns elementos que dizem respeito a uma tendência específica do 

pensamento político espanhol, não significa o pleno pertencimento e a adoção inquestionável 

de todos os preceitos gerais que caracterizem determinada tendência. O que comumente 

ocorre é um amalgama de preceitos e doutrinas ao gosto do autor, sem se importar ao menos 

em não adotar preceitos de tendências que possam ser opostas. Assim o  espectro que 

                                                 
24 MARIN, Luis Astrana (Coord.). Obras completas... Op. cit. p. 367. 
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compõem as referências presentes na obra de Quevedo é por demais amplo para que todas 

elas sejam resgatadas aqui, nos centraremos portanto apenas nas que são mais recorrentes. 

Pode-se começar apontando seu pertencimento a uma tendência que analisa as 

problemáticas do governo em seu aspecto social e ético. Quevedo segue então o caminho 

percorrido por Furió Ceriol, Rivadeneyra, Felipe de Torre, entre outros, conjugada com a 

vertente mais tradicional do pensamento medieval e renascentista e o interesse por modelos 

oratórios bíblicos e da Antiguidade Clássica.  

Entretanto a tendência que mais consideramos ativa na obra de Quevedo é o 

neostoicismo. Para efetivar a compreensão de tal influência deve-se recorrer a Justo Lipsio e a 

difusão da filosofia neoestóica, empreendida por este humanista belga com quem Quevedo 

trocou correspondências e nutria uma inegável admiração. Em termos gerais o estoicismo 

lipisiano irá proporcionar ao nosso autor uma filosofia moral que combina com a ética 

católica construirá toda sua doutrina política, mas esta não é a temática deste estudo e por 

hora ficaremos com estas breves considerações. 

Em relação ao maquiavelismo, Quevedo guardará  distância desta teoria, mas não sem 

reconhecer certa validade na doutrina política do secretário florentino. Na maior parte das 

vezes o escritor utiliza certos conceitos do maquiavelismo e os faz compatíveis com a 

doutrina católica, outras segue de perto a Maquiavel sem porém mencionar seu nome e em 

determinadas ocasiões lhe censura abertamente. Esta todavia é uma das raras passagens em 

Quevedo concede razão abertamente a Maquiavel: “Parecer es que le tiene Nicolás 

Maquiavelo, y es acertado, porque el que  castiga la maldad cuando conoce que lo es, muestra 

claroque al consertir-la o hacerla no tuvo culpa”.25 

Esta relação ambígua com o maquiavelismo demonstra a influência que anexada 

confusamente em torno ao nome de Maquiavel, expressa na península ibérica a aceitação do 

pragmatismo na política. Evidência deste fato é que Quevedo inclui a prudência entre as 

virtudes exigidas ao rei e aos privados, ora a prudência se define pela capacidade de analisar 

as situações para a partir desta análise escolher a melhor providência a ser tomada, em outras 

palavras significa a disposição necessária para examinar apuradamente os eventos, prática 

responsável pela orientação estratégica das ações políticas. 

A valorização da prudência e a concepção das virtudes de D. Francisco de Quevedo, 

respondendo também por afinidades com a obra de Lipsio e Botero, correspondem com a 

                                                 
25MARTÍNEZ, Eva Maria Díaz. Discurso de las privanzas… Op. cit. p. 249.  
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Razão de Estado  já anexada as prerrogativas da contra reformadas, ou seja, estes elementos 

entram em jogo como estratégias orientadas para o bom funcionamento do governo. 

O mesmo procedimento ocorre com o conceito de  dissimulação que mesmo sendo 

alvo de censura por parte de Quevedo, em algumas obras como é o caso de El Rômulo,  na 

maior parte das vezes é aceita como parte essencial do exercício do político como aparece em  

Marco Bruto: “Nada ha de mostra menos que lo que se desea más. La hipocresía exterior, 

siendo pecado en lo moral, es gran virtud politíca”.26 No Politica a questão da dissimulação 

será trabalhada no terreno jurídico. Mas o que certamente mais impressiona é valorização da 

dissimulação como uma qualidade divina feita na obra Vida de S. Pablo Apostol, deixemos 

Quevedo se pronunciar: 

 A esta que llaman em San Pedro dissimulación, palabra que tienes confines 
achacosos, yo lo llamo prudência divinamente política, y a tan altamente 
divina, que llandola simulacioción San Geronimo, dize : In fdefensione Petri, 
vtilem simulationem, etassumendan in tempore. Dissumaciolación útil, y que 
deve imitarse a su tiempo27    

 

5. Conclusão - Ética e Política  

Um erro comum que identificamos nos autores contemporâneos que se dedicam ao 

estudo da teria política moderna é identificar nos pressupostos éticos e morais que organizam 

os discursos seiscentistas uma proposta coesa e fechada de interpretação do sistema ético.  

Basta uma olhada para a história da filosofia política para perceber as múltiplas 

propostas e definições em torno do sistema ético e filosófico que embasam o pensamento 

político ao longo das temporalidades. Sendo assim o que importa aqui não é perceber se a 

ética ficou subordinada as finalidades práticas de organização do Estado Moderno, mas sim 

qual sistema ético foi elaborado e reinterpretado visando conciliar as novas necessidades 

políticas com a fundamentação ética dos discursos. 

O fenômeno que vai se deslindando não é obviamente o esquecimento da preceptiva 

ética nos tratados de conteúdo político. Diremos que mais precisamente o que ocorre não é a 

subordinação da ética a fins políticos, mas uma nova importância concedida aos 

acontecimentos da própria temporalidade, que orientará os tratados em um sentido de 

potencializar a capacidade crítica dos governantes, possibilitando um maior sentido prático 

para dirigir o Estado. É neste contexto que o conceito de prudência adquire sua importância.  

                                                 
26 MARIN, Luis Astrana (Coord.). Obras completas... Op. cit. p. 732.   
27 Idem, ibidem. p.1324.  
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 A questão ética está vinculada a um código moral e uma concepção das virtudes, 

que em ultima instância envolve considerações antropológicas próprias de cada configuração 

temporal, mas que estão fundamentadas em um diálogo permanente com a tradição. No caso 

do mundo barroco, com a tradição da  antiguidade clássica, da escolástica e das doutrinas 

filosóficas renascentistas.  

Este diálogo é continuamente atualizado por questões próprias do jogo político em 

que estão inseridos os agentes da uma determinada configuração temporal ou seja são 

marcadas por uma constante necessidade de atualização por forças das contingências. 

 

 


