
O PENSAMENTO IBÉRICO SEISCENTISTA – D. FRANCISCO MANUEL DE 

MELO COMO INTERPRETE DE UM TEMPO 

 

Maicon da Silva Camargo1 

 

“A mais premente necessidade de um ser humano era tornar-se um 

ser humano”. Tornar-se humano é deveras um esforço angustiante, mas é uma 

necessidade. Uma necessidade não apenas de Lory, de Clarice Lispector, ou 

nossa - é uma necessidade humana. Francisco Manuel apercebe-se dessa 

necessidade, está inserido num contexto em que a perca de si era um inimigo 

real. Essa condição humana não é a mesma entre nós e nosso autor, mas 

parece-nos que a pós-modernidade nos conduziu a um espírito inquieto e 

aflitivo, e nesse sentido compartilhamos com Melo de uma intensa, necessária 

e perigosa busca de si.  “Existir é tão completamente fora do comum que se a 

consciência de existir demorasse mais de alguns segundos nós 

enlouqueceríamos”. 

“Faço poesia não porque seja poeta mas para exercitar minha alma”. 

Ulisses afirma que escrevia poesias não por ofício, não pela literatura, mas 

para exercitar a própria alma. Julgava ser este exercício o mais profundo que o 

homem podia desempenhar. Francisco Manuel escreveu cartas também para 

exercitar sua alma. E confessamos que, esse estudo também é fruto desse 

exercício. 

 

*** 

A expansão marítima portuguesa, e suas consequências, colocaram 

os portugueses em uma série de situações e experiências totalmente inéditas - 

especialmente o contato com diferentes e variadas culturas. Além do próprio 

contexto europeu permeado de inquietações advindas do florescimento e 

propagação da cultura e pensamento humanista e da Reforma Protestante, 

entre outros fatores que marcam a gênese da modernidade. Foram muitos 

acontecimentos, mudanças e novidades que geraram tensões naquela 

sociedade tradicional, não habituada com tantas transformações.  

                                                           
1
 Mestrando em História pela Universidade Federal de Goiás. 

   E-mail: maiconcamargo.msc@gmail.com 



O século XVI português constitui uma época bifronte, justamente pela 
coexistência e não raro interinfluência das duas formas de cultura, a 
medieval e a clássica [...] Explica-se a dualidade quinhentista do 
seguinte modo: para alguns homens, moldados dentro do espírito 
medieval ainda vigente, não era fácil aceitar de pronto e 
integralmente a nova moda. Em conseqüência, só lhes restava a 
tentativa de assimilar o novo ao velho, formando um rosto de dupla 
face: uma, olha para o passado medieval, outra, para o clássico, 
fundindo-o com a atmosfera trazida pelas descobertas e pelas 
invenções (MOISÉS, 1970, p. 59). 

 

Essa situação de tensão produziu uma descentração do sujeito, a 

perda de um “sentido de si” que Stuart Hall (2004, p. 9) explica como uma 

“descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural 

quanto de si mesmos”, o que resultaria em uma “crise de identidade”. Esse 

clima de instabilidade dá origem na Península Ibérica a uma nova forma de se 

ver e de interpretar o mundo, o Barroco.  

Para Rubem Barboza Filho (2004) o Barroco é na Ibéria mais do que 

um estilo de arte, estabelecia um verdadeiro estilo de vida; mais do que um 

ambiente histórico, uma subjetivação da vida e do mundo. É uma resposta 

dada ao colapso dos princípios e valores medievais, uma reconstrução do 

estilo de vida Ocidental. O Barroco ibérico mais do que produzir arte, produziu 

homens e representações do mundo, baseadas num sentimento de perca, de 

melancolia e solidão, permeado de um tom trágico e angustiante. Uma 

dramatização da sociedade que se sente desamparada. Uma tentativa de se 

reconciliar com Deus perdido num Universo agora infinito. 

Esse homem barroco é atravessado por batalhas existenciais, que 

busca o sossego final, mas apresenta as infindáveis angústias do homem, 

colocando-o em uma tensão da alma e uma mistura dos sentidos (HATZFELD, 

2002). Dessa forma, nossa problemática parte do interesse em compreender 

como esse homem barroco sentia o mundo; tentar compreender esse homem 

que era inseguro de si e do qual somos herdeiros. 

 

*** 

 

Cartas familiares é um livro publicado em Roma no ano de 1664 pelo 

escritor português D. Francisco Manuel de Melo. Tal obra é uma compilação de 

cartas escritas pelo próprio autor, a maioria delas em português e algumas em 

espanhol, sendo a primeira enviada no ano de 1634 e a última em 1664, 



compreendendo um período de cerca de 30 anos de atividade epistolar. A 

maior parte dessas cartas foram produzidas enquanto o autor se encontrava 

preso, por motivos ainda incertos. Na primeira edição foram publicadas 500 

cartas, já na edição que utilizamos foram acrescentadas todas as demais 

cartas encontradas do mesmo autor, totalizando um número de 581 missivas. 

E sobre o que eram essas correspondências? Obviamente que com 

uma obra tão ampla essas missivas acabam falando de quase tudo. Os temas 

mais recorrentes são sobre certos negócios que pertenciam ao autor; sobre 

sua situação de prisioneiro e a quanto andava seu "processo" na justiça; cartas 

de congratulações por um cargo alcançado, de consolo pela doença, de 

pêsames; cartas sobre crítica literária, política e histórica; e cobrança pela falta 

de resposta às sua cartas. Assim, essas se tornaram o elo entre o autor e o 

mundo, conferindo-lhe voz ativa na sociedade, mesmo estando preso. Por 

outro lado a ausência de certas temáticas nos é igualmente importante.  

Mas a quem essas missivas eram enviadas? A reis, rainhas, papa, 

religiosos, homens que ocupavam importantes cargos administrativos e 

especialmente aos amigos, sendo o mais destacado deles António Luís de 

Azevedo. Essas cartas foram destinadas na maioria das vezes à pessoas do 

convívio social do autor. As cartas enviadas a essas pessoas próximas, 

íntimas, achegadas, ou simplesmente conhecidas do autor, foram 

denominadas de familiares. Hoje tal relação soa natural, consideramos amigos 

como irmãos. Mas essa concepção de amizade, baseada no vínculo 

propriamente efetivo e desprovido de interesse é fundamentalmente moderna, 

uma interpretação dos humanistas sobre a amizade na antiguidade. Na Idade 

Média as relações inter - humanas se davam basicamente dentro de família, a 

"família ampla germânica" baseada em duas redes de ligação a do convívio e a 

do parentesco (DUBY; BARTHÉLEMY, 2009). Entre os familiares ligados pelo 

convívio se encontravam os poucos amigos e vizinhos, como um "núcleo 

estável de amigos que completa e consolida o círculo do sangue e da aliança" 

(RONCIÈRE, 2009, p. 172). A amizade se dava através de vínculos que 

lembravam as relações feudo - vassálicas e o clientelismo. 

Segundo Marilda Ionta (2002) na Modernidade ocorre um processo 

de individualização do sujeito e privatização da sociedade (solidificado no 

século XVIII), dando espaço para a criação de vínculos, como os de amizade, 



que se desprende de interesses políticos e familiares, se sobrepondo a 

efetividade. A amizade triunfa como um sentimento e uma relação privada. 

E quanto ao contexto de nosso autor? Será que D. Francisco Manuel 

era algum vanguardista que por estabelecer vínculos efetivos de amizade, 

despretensiosamente, estabelecia uma ruptura com a mentalidade medieval? 

Não! Sua concepção de amizade faz parte desse processo da modernidade, 

contudo, ainda não se desprendeu por completo dos valores medievais, uma 

típica antítese do homem barroco. Portanto, à medida que faz uma apologia a 

amizade através de afirmações como "a Amizade é filha do Amor" (Carta aos 

leitores, p.51) ou, "Necessidades são minhas as de meus amigos. Não tenho 

estas por remediadas enquanto vejo aqueles sem remédio" (Carta 41), o autor 

também se refere a seus amigos com palavras e expressões típicas de uma 

sociedade fundamentada em obrigações, deveres e lealdade, características 

das relações que permeavam o homem medieval. 

Cartas Familiares mesmo sendo composta por várias epístolas 

escritas independentemente uma da outra, deve ser analisada também 

enquanto uma obra, um todo. Afinal, foi o próprio autor que as selecionou, 

organizou, e publicou em forma de um livro. Discutiremos a intenção do autor 

ao publicar suas cartas mais adiante, entretanto, por ora devemos entender o 

valor estético-literário da obra em questão. 

Naturalmente trata-se de uma obra epistolar, contudo esse gênero 

não permaneceu imutável de Sêneca aos nossos dias. Peter Gay (1999) traça 

um breve histórico das transformações sofridas por esse gênero. Para o autor, 

o século XIX e a ascensão e triunfo da cultura burguesa deram uma nova 

forma e significado de se escrever cartas. Até esse período as cartas eram 

mais "documentos sociais" do que "comunicações pessoais". Por isso, sequer 

continham recomendações de não mostrá-la a outros, uma vez que mesmo 

possuindo um remetente, poderiam ser lidas por um público interessado. Por 

exemplo, o Evangelho de Lucas e o relato bíblico de Atos eram cartas de Lucas 

destinadas a Teófilo, assim como as duas epístolas de Paulo a Timóteo, e 

embora fossem pessoais, eram amplamente conhecidas pelas congregações 

cristãs desde o primeiro século. Sobre essas missivas anteriores ao século XIX 

Peter Gay afirma 



Não eram mensagens espontâneas, mas seguiam receitas 

sofisticadas; revestindo as emoções de quem escrevia com uma 

linguagem equilibrada e uma lógica forense, e acima de tudo com 

espírito, elas provam que nesse terreno o bom estilo pode ser a 

negação da intimidade (1999, p.339). 

 

Diferente dessas cartas que pareciam documentos sociais, no 

decorrer do século XVIII houve a tendência de um "culto da sensibilidade", que 

foi canonizado pelos românticos e resultou, já no século XIX, em uma mudança 

do estatuto das cartas, que passaram a usar a "linguagem do coração", e se 

tornaram comunicações pessoais (Gay, 1999). 

As Cartas Familiares, escritas no século XVII, são de fato 

comunicações sociais, não ao acaso o próprio autor as publica sem sentir que 

está expondo sua intimidade e sim por reconhecer seu valor literário. 

Entretanto, existe no livro elementos e características das comunicações 

pessoais, que podemos observar quando tomamos o conjunto da obra e não as 

cartas de modo avulso.  Sob essa ótica, mesmo que sutilmente, a obra carrega 

semelhanças de um diário e da autobiografia.  

Diário porque ainda que se destinassem a outros essas cartas não 

deixam de ser uma forma de o autor arquivar a própria vida e construir uma 

imagem de si para si e para outros (ARTIÈRES, 1998). E autobiografia, pois 

mesmo sem fornecer muitos detalhes de sua vida é possível acessarmos sua 

história por essas cartas, o autor se revela por meio delas, inclusive foi através 

dessas cartas que Edgar Prestage escreveu, em 1914, a biografia de D. 

Francisco Manuel de Melo.   

Resumidamente, D. Francisco nasceu em Lisboa em 1608, pertencia 

a uma família nobre, estudou com os jesuítas, participou do serviço militar, 

ficou preso em meados da década de 1630, foi solto e preso de novo em 1644 

até 1655, ano em que ganha à liberdade sob a condição de vir para o Brasil, 

onde fica até 1658. Volta para Lisboa e é enviado em missões diplomáticas em 

Roma, onde publica suas Cartas Familiares. Morre no ano de 1666. Foi um 

grande escritor português (publicou mais de 20 livros em português e 

espanhol), com uma grande produção bibliográfica variada em gênero e 

temática. Escreve sobre política, história, religião e literatura. É inegavelmente 

um intelectual português do século XVII. 



Mas o que realmente importa nas Cartas Familiares é o 
conhecimento que elas nos dão a respeito da pessoa de seu autor. 
Através da correspondência de D. Francisco, o leitor fica informado 
dos problemas que o preocupam, das contrariedades da sua vida 
caseira, das suas diversas actividades, das suas reflexões, das suas 
relações de amizade (SARMENTO, 1981, p.36). 

 

Nos é acessível muito mais as reflexões do autor do que os 

acontecimentos de sua vida. No entanto, acreditamos que a forma como o 

individuo senti, percebe e interpreta suas experiências sejam igualmente 

relevantes no processo de "arquivar a própria vida". 

 
*** 

 

Francisco Manuel de Melo foi um grande intelectual do século XVII, 

suas preocupações estão para além de um saber empirista-cientificista. Ele 

procurou interpretar seu mundo e seu tempo, permeado de um espírito barroco 

ibérico. É um homem moderno que ora se projeta no futuro e ora busca suas 

tradições medievais. Que procura um lugar seguro para se fazer presente, e 

diante da ausência desse lugar, sofre, senti e escreve, na tentativa de 

encontrar na narrativa, quer histórica, literária ou epistolar, quietação para a 

alma e se reconciliar consigo e com o mundo. Desse modo, as reflexões desse 

autor a respeito da escrita contribuem para nossa compreensão de como a 

narrativa é um importante instrumento utilizado pelo homem para conferir 

sentido a sua existência, e como o homem barroco ibérico interpretou seu 

mundo através dessa.  

António Luis de Azevedo acreditava no potencial das cartas de D. 

Francisco enquanto tradutora das inquietações do homem de seu tempo   

Estas Cartas mais parecem de quem vive entre as delícias de um 
sossegado retiro, que de quem lida com os cuidados de hũa prisão 
penosa. Quem assi não cede às desgraças, digno era de grandes 
felicidades. Queixa-se algũas vezes de sua fortuna mas para se 
mostrar sensível que para mostrar-se queixoso. Não é pesar no 
entendido dar mostras de sentimento; fora deslustre, se dera ocasião 
para se sentir. Donde há razão, há dor; basta que não haja 
desesperação. Não me espanto que assi se queixe; espanto-me de 
que assi sofra. Aqui vemos por experiência os documentos da 
Filosofia no sofrimento. Dar queixas val tanto como o pedir remédio 
para o de que se queixa. De ele creo nos pede a compaixão, como 
quem sabe que para males de tantos anos não pode haver outro 
remédio. Sou certo que, se lerdes suas Cartas, lhes aplicareis a 
lástima, porque males alheos sempre fizeram ânimos compassivos. 
Será pelo temor que temos de ver em nós o que estamos vendo nos 
outros (p. 50). 

 



Azevedo critica a tendência de murmurar-se, e elogia seu amigo D. 

Francisco por, apesar de ter reais motivos para tal, não viveu a amargura da 

dor, mas buscou nela formas de desenvolver empatia e assim poder sentir, 

através das experiências dele e de outros, a existência humana. Não entrou em 

desespero, mas com a paz de quem se encontra em um "sossegado retiro", 

conseguiu lidar com uma "prisão penosa". O sofrer está ligado à vida humana, 

"donde há razão, há dor". Mas nosso autor ao sentir todas essas dores da alma 

humana, não buscou curar-se com remédio e sim aplicou Filosofia a seu 

sofrimento. Sua dor não era corporal, como a ciência (o "remédio") poderia 

ajudá-lo? Sua dor era existencial e por isso buscou consolar-se através do 

remédio da alma, a leitura e a escrita, o amor ao saber, ou Filosofia. Saiu-se 

bem nesse sentido, de acordo com Azevedo, por isso sua obra era digna de 

ser publicada e lida, com uma clara intenção pedagógica.  

D. Francisco Manuel, numa carta direcionada a um amigo enlutado 

pela morte da irmã afirma "Certamente, sobre as mais, é sensível a morte dos 

parentes e dos amigos. E não só por vermos acabar aqueles que amamos, 

senão também porque, vendo dar tão perto de nós os tiros de aquela 

inescusável seta, podemos crer que não estamos seguros" (Carta 45). Quem 

pode controlar uma flecha após ser lançada por um arqueiro? Do mesmo modo 

vivemos, sem termos pleno controle de nossas vidas. Experiências como a 

morte nos tornam sensíveis não apenas pela perca de quem amamos, mais por 

torna-se como um lembrete de que "não estamos seguros". Estamos cientes 

que nossas lágrimas nada podem fazer por quem já morreu, por isso devemos 

transformar a aflição  em experiência, é uma verdadeira pedagogia do 

sofrimento. Em outra carta de pêsames, o autor declara "Sem embargo, parece 

que é mais razão converter a pena em escarmento e aproveitar-nos a nós, já 

que aos que acabaram, as nossas lágrimas não dão nenhum remédio" (Carta 

53). 

E como nosso autor se sente diante dessa situação de 

desassossego? Como o personagem bíblico Jó. 

Digo eu comigo: se Job se enfadava de sí próprio, se se parecia 
pesado, como se não enfadarão de mi, como  lhes não serei eu 
gravíssimo aos outros? Achaque-se embora à melancolia este 
argumento, que sobre ele está a fé de que o bom ânimo de V. M. não 
me faltará nunca. Passo a pedir a V. M. me dê aquele antigo alívio 
que me dava com suas cartas (Carta 278). 



 

Jó é um símbolo de sofrimento e perseverança. Em meio a tantos 

problemas que passara chegou a sentir-se "mergulhado na aflição" (Jó 10:15). 

Nosso autor se identifica com essa personagem. Ele se encontra saturado 

pelos seus sofrimentos. Todavia, mantém as esperanças, e persevera, não 

graças a sua própria força, mas por meio do "alívio" que recebera através das 

correspondências. Por isso as cartas são tão importantes para ele, e são 

constantes as cobranças aos amigos que se esqueceram dele (Carta 188), ou 

demoraram responder (Cartas 47 e 191) ou estão escrevendo pouco (Carta 

229). 

A atividade epistolar, não era apenas um entretenimento, era 

essencial para D. Francisco. Para ele "[...] com vinte e trinta cartas por dia, nem 

sou gente, nem entendo a gente" (Carta 361). Percebemos primeiramente a 

intensidade de seu trabalho, 20 ou 30 cartas por dia. No entanto, entendemos 

também a finalidade de sua escrita e por que tanta ânsia para escrever, pois 

por meio das cartas fazia-se gente e entendia as pessoas. Sim, a própria 

condição humana, sua existência, estava intimamente ligada com a escrita, que 

também produzia empatia e dessa forma o outro tornava-se acessível a ele. 

Deixar de manter uma correspondência era, para nosso autor, como um 

pecado. "Vos perdoará Deus a culpa das vezes que não me escreverdes" 

(Carta 19), assim repreendeu um amigo que lhe escrevia pouco. 

D. Francisco Manuel tinha sempre algo a declarar, a refletir, a 

ponderar. Por isso, tinha tanto o que escrever "Por que aqui nada haja bom, até 

a ociosidade, que puder bem empregar, não há nunca dentro do mesmo ócio o 

silêncio" (Carta 214). Até mesmo da ociosidade ele poderia retirar matéria-

prima para desenvolver seus escritos. "Nunca há dentro do mesmo ócio o 

silêncio", sua circunstância de prisioneiro não lhe tirou o que julgava de grande 

valia: a escrita. Mesmo no ócio da prisão, não havia silêncio dentro de si, nosso 

autor podia, principalmente através das missivas, gritar o que sentia em sua 

alma e sua percepção de mundo. 

Para ele "[...] a leitura torna a graça e a vida de que quem a lê [...] 

semelhante modo tem a razão em ministrar as palavras que as armas o furor" 

(Carta 237). Era um grande escritor, mas era também um grande leitor, e nas 

suas cartas constantemente faz referência direta à sua bagagem de leitura, 



especialmente os estoicos e os escritores portugueses. Mas ler não era uma 

obrigação, um requisito de seu grupo social, parte do "processo civilizatório", 

ao menos para ele, ler era a "graça e a vida". A leitura, bem como a escrita 

como vimos anteriormente, são o que conferem existência ao nosso autor. Não 

nos parece que há aqui uma intenção de se mostrar culto, ou se promover 

socialmente, afinal esta era uma carta enviada a Luís Azevedo, seu amigo 

íntimo. Parece que estamos diante de um autor que fez dos instrumentos do 

saber, ler e escrever, a razão de sua existência. Não um culto formalista ao 

conhecimento, mas uma sensibilidade que se expressava e o tragava por meio 

do saber. Ainda, o autor traça um paralelo entre a razão/palavras, com 

armas/furor. As armas são os meios de dar ação, de concretizar, o furor. Do 

mesmo modo, as palavras são o meio de transmitir, de exteriorizar a razão, o 

pensamento. A razão ministra as palavras, inspira elas, mas é através destas 

que o pensamento ganha forma, vida. Assim, as palavras, e consequentemente 

a escrita, não são apenas uma atividade contemplativa, elas são meios de agir 

no mundo. 

Digo solo a éstos que se preciaron de escribir mal, que ellos tienen 
una lesión en el sexto sentido, porque a la verdad sentido podemos 
llamar en el hombre el uso de leer y escribir; y así como uno tuviera 
injusta vanidad de haber nacido falto de una vista, de un pie tullido, o 
árido de un brazo, así es injustisímo lo que de sí presumen algunos, 
leyendo mal y escribiendo peor. [...] Esto creo, y no se hable más en 
lo de la mala letra que, para quien lee con los ojos del alma, ninguma 
letra puede embarazarle, sino las que no cree (Carta 35). 

 

Ler e escrever são para o autor como um sexto sentido, de modo 

que quem não consegue desenvolve-las plenamente são como deficientes. 

Essa analogia é deveras intensa. Os sentidos são os meios pelos quais se 

estabelece a conexão entre nosso mundo interior e exterior. É através da visão, 

audição, paladar, olfato e o tato que apreendemos o mundo ao nosso redor. Eu 

posso sentir, e reagir, ao mundo porque fui estimulado pelo que vejo, escuto, 

toco... E essa é importância de ler e escrever. Para D. Francisco ler e escrever 

são formas de estabelecer essa relação de aprendizagem com o mundo, de 

sensibilidade, essa troca de experiências do eu com o mundo. Nesse caso, 

nada pode embaraçar o entendimento de quem lê com os "olhos da alma", 

nada lhes pode ser negado, para esses tudo pode ser lido, exceto aquilo do 



qual não acreditam. Por isso nosso autor preferia "adolecer del dolor que de la 

ignorancia" (Carta 36). 

De fato "As letras são livres por natureza [...] por mais sutis, podem 

romper muros, sem embargo da teima dos poderosos" (Carta 14). Para quem 

estava preso liberdade tinha grande valor. E as letras possuíam esse valor, 

embora preso, podia ser livre através delas. Estas podiam conferir liberdade e 

poder. Mesmo sendo sutis, as letras tem poder pra derrubar muros e 

poderosos. Quebrar os muros da sua "toca" (Carta 222), como se referiu a sua 

prisão. As letras não conhecem obstáculos, não possuem fronteiras. Por isso, 

pôde afirmar "saiba, Senhor meu, que estou solto e livre, porque a alma não 

está na Torre Velha" (Carta 209).  
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