
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CHE - CÂMARA DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E EDUCAÇÃO ( PÔSTER )

NOME: MARIANA DIAS ALVES DOS SANTOS

TÍTULO: ENTRE LITERATURA E HISTÓRIA: O ORDENAMENTO TEOLÓGICO-POLÍTICO E LITERÁRIO 

IMPÉRIO PORTUGUÊS.

AUTORES: HARRISON MARTINS SARAIVA, MARIANA DIAS ALVES DOS SANTOS, MARIANA DIAS ALVES DOS SANTOS

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE: LITERATURA, HISTÓRIA, PORTUGAL, TEOLÓGICO-POLÍTICO

RESUMO

O presente trabalho tem como principal ponto de investigação o contexto teológico-político do Império Português, que vai desde a fundação de Portugal, sob a autoridade de Dom

Afonso Henriques, até meados do século XVIII. A monarquia lusitana, inicialmente, foi formada a partir de promessas e experiências espirituais com o Deus cristão. Em 1143, na

batalha de Ourique, acontece o mito da aparição de Cristo a D. Afonso Henriques. Este monarca se foi transformando em uma figura mítica e espiritual, legitimada pela Santa Sé,

e sua palavra carregava um peso e uma importância quase divinos. Após a reconquista da península Ibérica, que se consolida em 1492, tem-se amplo desenvolvimento da

produção letrada de Portugal, que gerará expoentes como Fernão Lopes, Gil Vicente, Camões, Vieira, dentre outros, que se afirmarão como espécies de agentes da coroa

portuguesa, o que pode ser depreendido da unidade retórica e teológico-política de suas obras. Estas estão cheias de peso moral, com a ideia do prêmio e do castigo, bem como

do céu e do inferno. Aqui, desordem moral corresponde a desordem política. O Império português se transformava, assim, em uma “sociedade do corpo místico". Parcela

significativa da moderna crítica literária enxerga a produção letrada portuguesa dos fins da Idade Média e início da moderna apenas pelo viés religioso, não levando em

consideração o pragmatismo político-religioso de então.  A metodologia adotada na pesquisa consiste em levantamento bibliográfico orientado quanto ao tema. Para tanto,

autores como Charles Boxer, Russell-Wood, João Adolfo Hansen, Alcir Pécora, Riolando Azzi, dentre outros, vêm sendo sistematicamente reunidos para a composição de um

corpus teórico que culminará, ao final da pesquisa, em um artigo científico, que explicitará o ordenamento teopolítico no Antigo Regime Português. 
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