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Resumen: El propósito de esta comunicación parte de una reflexión -aunque no nueva e inédita, 

por supuesto-  acerca del fenómeno de lo político en la España de Felipe II, particularmente en la última 

década  de su reinado, cuando la crisis financiera dificultaba las relaciones del monarca con las Cortes de 

Castilla. El modelo medieval de la Monarquía Universal contrastaba con las nuevas realidades de 

gobernación, el gran costo financiero y político para mantener los vastos territorios de la Monarquía. La 

razón de Estado suplantaba poco a poco el Monarquía Universal. La llamada Monarquía Hispánica traía 

consigo una gran dificultad: la inoperancia de la aplicación del concepto del Estado moderno, a la manera 

de Max Webber, para dar cuenta de las complejidades que revestían esta misma realidad.  

John Elliott forneció una explicación para la comprensión de este fenómeno, europeo, en el 

artículo “Europe of composite monarchies”, al proponer el término “Monarquía Compuesta” para explicar 

la reunión de diversos territorios, no contiguos, bajo una misma autoridad política. Esta comunicación 

tiene el propósito de argumentar como es posible pensar la expresión “Monarquía Compuesta” sin 

abandonar por completo el término Estado moderno de matriz weberiana que, sin olvidarnos, estaba en 

gestación en el siglo XVI. 

Palabras Clave: Estado Moderno, Monarquía Compuesta, Felipe II 

 

Abstract: The purpose of this paper is part of a reflection - although not new, for sure -  about the 

phenomenon of the political in the Spain of Philip II, particularly in the last decade of his reign, when the 

financial crisis of the monarch raised difficulties relations with the Castile Cortes. The medieval model of 

Universal Monarchy contrasted with the new realities of governance, the great financial and political cost 

to maintain the vast territories of the Monarchy. Reason of state gradually supplanted Universal 

Monarchy. The so-called Spanish Monarchy brought with great difficulty: the failure of the application of 

the concept of the modern state, in the manner of Max Weber, to account for the complexities that were 

part of the same reality. 

John Elliott gave an explanation for understanding this phenomenon, european, in the article 

"Europe of Composite Monarchies", proposing the term "Composite Monarchy" to explain the meeting of 

various territories, noncontiguous, under a single political authority. This communication is intended to 

argue how is posible to think the expression "Composed monarchy" without completely abandoning the 

concept of modern state according to weberian matrix that, we can´t forget, was being developed in the 

sixteenth century. 
Keywords: Modern State, Composite Monarchy, Philip II 
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Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla de mestrado desenvolvida 

na Universidade de São Paulo. O propósito deste texto será discutir alguns aspectos de 

história política do século XVI, durante o governo de Felipe II. O objetivo será 

apresentar uma discussão teórica sobre o fenômeno do Estado Moderno e as 

contribuições de alguns autores sobre o tema e, em seguida, problematizar a utilização 

do conceito para a compreensão do político no século XVI.  Assim, intenciono, ao fim, 

discutir outras abordagens que surgiram para tentar dar conta das especificidades do 

caso ibérico.  

Inevitavelmente, as pesquisas no campo da história política da Primeira 

Modernidade se deparam com a discussão em torno do chamado de Estado Moderno. 

Afinal de contas, na Europa Ocidental teriam se constituído Estados centralizados ou, 

como defendem alguns, a primazia dos poderes locais teria minado as tentativas 

absolutistas da Coroa? Nesse sentido, nos encontramos envoltos em um debate levado à 

cabo a partir dos anos 1980, em que se criticava os trabalhos de historiadores de meados 

do século XX, fortemente influenciados pelo paradigma weberiano do Estado. Antônio 

Manuel Hespanha definiu este paradigma de “estadualista”. Ao examinar as discussões 

sobre este tema, deve-se entender e colocar em evidência as particularidades da 

Monarquia Hispânica do século XVI no cenário europeu. 

A pesquisa histórica sobre o tema, após a Revolução Francesa, foi marcada por 

uma “influência direta e demasiado forte da ideologia revolucionária com a sua 

valoração do Estado moderno na sua expressão mais desenvolvida; com isso, não se 

pode furtar a uma imagem demasiado unilateral do poder e da força, do ímpeto da ação 

governativa do passado absolutista”1. Tanto a historiografia que valorizou o absolutismo 

como a que o detratou se preocuparam em identificar e analisar as instituições centrais e 

a formação do exército permanente, entendidos como componentes essenciais da 

manutenção do poder do governante e,  desse modo, deram grande ênfase aos aparatos 

administrativos, burocráticos e militares que compunham o denominado Estado. Assim, 

a expressão “absolutismo”, posterior ao período retratado, foi cunhada no ambiente 

liberal da segunda metade do século XIX, para enfatizar os aspectos negativos de uma 

1 G.  OESTREICH (1984). “Problemas estruturais do absolutismo europeu”. En A.M. HESPANHA (ed.). 
Poder e instituições na Europa do Antigo Regime. Lisboa, p.183. 
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estrutura de poder na qual o governante não teria limites para o exercício de sua 

autoridade.2 

O conceito de absolutismo foi, desde a sua gênese, marcado por generalizações, 

encontrando uma disseminação profícua no interior de um debate político-ideológico 

após a Revolução Francesa, mas que, ao ser posto à prova, não conseguia dar conta das 

exigências de uma perspectiva histórica assentada no recurso às fontes.  O pressuposto 

de que a ausência de limites constitucionais impostos à autoridade do monarca seria a 

essência do absolutismo pode ser caracterizado como uma das primeiras generalizações, 

cujo corolário foi a imediata identificação deste como “um poder ilimitado e 

arbitrário”.3 O princípio legibus solutus, no qual o governante faz a lei ao mesmo em 

tempo que não está limitado por ela, seria portanto a síntese dessa ausência de restrições 

ao poder do soberano. 

Por outro lado, ressaltar-se-ia o papel do Estado absolutista por meio de uma 

perspectiva evolutiva, a partir da qual foram experimentados o desenvolvimento 

mercantil e a acumulação primitiva de capitais. 
Es sorpreendente cómo los representantes del positivismo, en cuanto partidarios de una 

evolución necesaria de la historia hacia el Estado moderno, coinciden en la apreciación positiva 

del absolutismo con los marxistas, que esperan la formación, conforme a la ley de la sociedad sin 

clases. En ambos enfoques, es el fetiche Progreso el que dirige la valoración de este fenomeno.4  

 

No interior desta discussão sobre o fenômeno político na Primeira modernidade, 

emergiram dois modelos explicativos no decorrer do século XX que, seguindo direções 

opostas, tentavam fornecer um escopo teórico sobre a natureza do então chamado 

Estado absolutista. A primeira formulação buscava estender o foco analítico sobre o 

arquétipo do Estado pautado na teoria política hobbesiana, na qual a emergência do 

Estado, a sede da soberania, ocorre a partir de um pacto entre os indivíduos5, que institui 

a comunidade política. O corolário disso seria a polarização da sociedade entre o 

soberano representante e os súditos. Em última instância, o modelo hobbesiano do 

Estado, concebido como uma ordem legal, que detém a soberania, superior ao 

governante e aos governados, foi o carro chefe de toda uma historiografia que procurava 

compreender a política por meio de formulações gerais, sempre a partir do binômio                                                         
2 Ibídem, p. 181. 
3 P. SCHIERA (1986). “Absolutismo”. En N. BOBBIO (dir.). Dicionário de Política. Brasília, p.1 
4 G. BARUDIO (1983). La época del absolustismo y la Ilustración. 1648-1779. México, p. 5. 
5 Vale lembrar aqui que o soberano representante não pactua, de acordo com a formulação hobbesiana. 
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Estado-sociedade. Esta abordagem sociológica, representada por Max Weber e Norbert 

Elias, foi incorporada por um grande número de historiadores. 

O segundo modelo procura chamar a atenção para as permanências das 

estruturas tradicionais e medievais no interior do Estado absolutista, a partir do 

momento que o monarca orquestrava um arranjo político que combinava o exercício da 

sua autoridade e a preservação dos ordenamentos e privilégios tradicionais da nobreza. 

Ainda que a partir de enfoques distintos, pode-se dizer que os dois grandes 

representantes dessa vertente são Perry Anderson e Antonio Manuel Hespanha. 

Pretendo chamar este modelo de tradicionalista. 

1. A ABORDAGEM HISTÓRICO-SOCIOLÓGICA

O Estado moderno teria como elemento fundamental a autoridade central 

exercida pelo governante em um território, estruturada a partir do princípio da 

racionalidade. Os historiadores abraçaram os postulados de Max Weber, que 

compreendia este fenômeno a partir da edificação de uma lógica de poder na qual a 

autoridade central comandava um aparato administrativo, burocrático e especializado, 

portanto racional, que encontrou na figura do funcionário público sua expressão 

máxima.  
Um tratamento racional, sistemático e especializado da ciência por especialistas 

treinados, em um sentido que se aproximasse de seu papel de domínio na cultura contemporânea, 

não existiu senão no Ocidente. Isto é verdade, principalmente, no que se refere ao funcionário 

treinado do Estado Moderno e da moderna economia ocidental. [...] As funções mais importantes 

do cotidiano da sociedade passaram a estar nas mãos de funcionários estatais, técnica, comercial 

e, acima de tudo, juridicamente treinados.6 

A partir dessa perspectiva, o Renascimento se configura como um momento 

chave de institucionalização dessa lógica política, na qual as diversas instâncias de 

autoridade, hierárquicas, são movidas por um mesmo princípio: a racionalidade. 
O próprio “Estado”, como entidade política, com uma constituição racionalmente 

redigida, um direito racionalmente ordenado e uma administração orientada por regras racionais 

ou as leis, administrado por funcionários treinados, é conhecido, nessa combinação de 

características, somente no Ocidente, apesar de todas as outras formas que dele se aproximaram. 
7

6 M. WEBER (2001). A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo, p. 8. 
7 Ibídem, p. 9. 
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Este movimento não era só institucional e burocrático, mas também, na ótica de 

Weber, substancialmente econômico. “Na era moderna, o Ocidente desenvolveu um 

tipo completamente diverso de capitalismo nunca antes encontrado: a organização 

capitalista racional do trabalho livre (formalmente, pelo menos)”.8 É neste período que o 

estímulo à sistematização e aperfeiçoamento técnico da empresa capitalista, para usar a 

expressão do próprio Weber, é intensificado. O trabalho livre, a separação do espaço de 

trabalho do ambiente doméstico e elaboração de uma contabilidade racional foram 

largamente desenvolvidos. O Ocidente reunia condições favoráveis que possibilitaram o 

estímulo à empresa capitalista, devido à particularidade de sua estrutura social. 
Entre os fatores de importância incontestável, encontram-se as estruturas racionais do 

direito e da administração. Isto porque o moderno capitalismo racional baseia-se nos meios 

técnicos de produção e num determinado sistema jurídico e numa administração orientada por 

regras formais. Sem estas, teriam sido viáveis o capitalismo mercantil venturoso e especulativo, 

e ainda toda espécie de capitalismos politicamente determinados, mas não o seria a empresa 

racional com iniciativa particular, com capital fixo e baseada num cálculo seguro. Esse tipo de 

sistema jurídico e de administração foi válido para a atividade econômica, com relativa 

perfeição, apenas no Ocidente.9 

 

Buscar, portanto, as leis gerais e os elementos comuns aos agrupamentos 

políticos na era moderna correspondem à abordagem sociológica da matriz weberiana 

do Estado moderno. Enfoque globalizante, no sentido que compreende esta realidade a 

partir de um movimento no qual todos os âmbitos da vida social convergem para um 

mesmo fim. O interesse maior consistia em analisar aqueles princípios pelos quais o 

Estado moderno foi erigido e que garantiam a manutenção do seu poder. Mas acima de 

tudo, há um instrumento específico, o mais importante, pelo qual este é exercido: “o 

monopólio do uso legítimo da violência física”. 10 Weber entende “por política, apenas a 

direção do agrupamento político hoje denominado ‘Estado’ ou a influência que se 

exerce em tal sentido”.11 Mas a questão é mais complexa, na medida em que a direção 

do Estado consiste num exercício de dominação, do homem sobre o homem, cujo 

corolário resulta na obediência daqueles que são dominados àqueles que detêm o uso 

legítimo da força física.   

                                                        
8 Ibídem, p. 11. 
9 Ibídem, p. 13. 
10 M. WEBER (1967). Ciência e política. Duas vocações. São Paulo, p. 56. 
11 Ibídem, p. 55.  
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 As transformações políticas que marcaram o advento da Primeira Modernidade 

tiveram como corolário um duplo movimento de aquisição do monopólio do rei sobre a 

força física e a tributação. Para Norbert Elias, somente quando aparece no cenário 

político “o monopólio permanente da autoridade central, e o aparelho especializado para 

a administração, é que esses domínios assumem o caráter de Estados”.12 Nos conflitos e 

disputas que ocorreram entre as casas dinásticas e os senhores feudais na Idade Média, 

emergiu um vencedor que, a partir de então, adquiriu esse monopólio do uso da força. O 

momento em que a nobreza feudal foi domada consistiu em um estímulo ao processo 

civilizador. A longa sequência de avanços e recuos que definem este processo, marcado 

pela mudança nas formas de conduta e sentimentos que levam ao autocontrole do 

indivíduo, tem como ponto culminante a consolidação do Estado.  

Em um artigo clássico intitulado “Existe un Estado del renacimiento?” Federico 

Chabod intencionava discutir as características que se atribuía ao Estado no período 

renascentista, chamado moderno por J. Burckhardt.13 A este último cabe também a 

alcunha de “Estado obra de arte” para se referir a uma nova estrutura de poder que 

emergia em princípios do século XVI, os precoces estados italianos. Em primeiro lugar, 

a crítica de Chabod se dirigia à associação entre a emergência do Estado moderno e a 

erupção do patriotismo e sentimento nacional, que impulsionavam força e poder àquele. 

Entre os autores que postularam essa ideia, está Roland Mousnier e Henri Hauser. 

Contra o Estado nacional, Chabod cita outras forças ideológicas capazes de gerar ações 

políticas concretas, como a religião e o sentimento de lealdade ao monarca. Se é 

possível abrir alguma exceção, esta seria a de dois casos particulares: a exaltação da 

liberdade de Florença e a luta dos Países Baixos contra a dominação española; 

“patriote” foi utilizada pela primeira vez para se referir aos gueux que se revoltaram 

contra Espanha.  

Se não é propriamente o nacionalismo o motor pulsante do Estado Moderno, 

capaz de gerar ação política, qual seria? Por conseguinte, o resultado não deve ser 

encontrado em um único elemento, mas buscado a partir das inovações que 

promoveram uma “profunda mutación en la estructura interna del Estado y en su 

manera de actuar”.14 O historiador italiano destacou os seguintes elementos: surgimento 

do exército mercenário e a revolução da infantaria; a diplomacia permanente surgida por 

12 N. ELIAS (1993).  O proceso civilizador. Formação do Estado e Civilização. Rio de Janeiro, p. 98. 
13 F. CHABOD  (1990). “Existe un Estado del Renacimiento?”. En Escritos sobre el Renacimiento. 
México, p. 523. 
14 Ibídem, p. 531. 
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volta de 1450; o que ele definiu como princípio do equilíbrio europeu e a expansão e 

profissionalização do corpo de oficiais do príncipe.  

Dessa maneira, ao retomar a necessidade de uma classificação geral que reporte 

ao título do artigo, Chabod se pergunta sobre os elementos comuns entre os Estados 

europeus que os classificariam como “modernos”. A grande mudança alocada no 

interior do Estado, é o “fortalecimiento, la extensión y poderío que cobra el cuerpo de 

funcionarios públicos, de oficiales del rey (o del príncipe) – eso que hoy llamamos 

burocracia – que se encuentra ahora en un primeirísimo plano de la vida pública[..]”.15 

Inovação, sobretudo técnica, que permite o desenvolvimento da política externa e da 

diplomacia permanente. A profissionalização e especialização das funções destes 

letrados, ao promover uma consciência profissional, tiveram como efeito fundamental 

aquele “que concibe al <<Estado>> y no solamente a la persona del príncipe: el Estado 

es algo superior, más duradero que las personas cambiantes de los soberanos”.16 A 

preocupação de Chabod é entender um processo histórico contínuo e inexorável do 

crescimento da esfera do Estado e do grau de intervenção e penetração deste na 

sociedade.  
“Pero hay un punto esencial en el cual nuestro Estado <<moderno >> no ha cambiado el 

fondo de las cosas respecto del estado que crea el Renacimiento: sólo lo ha ampliado  y 

fortificado enormemente. Se trata, precisamente, de la organización administrativa, de la 

formación de un <<cuerpo de funcionarios>> […] que constituye la estructura del Estado.”17  

 

O autor elaborou uma tese na qual opõe o Estado Moderno e o Estado dinástico. 

Um exemplo deste último seria o império de Carlos V. Um ponto fundamental da 

formação do imperador, por exemplo, era cristalização da ideia de Estado como 

dinastia, definindo a política imperial como uma política dinástica. Este Estado 

dinástico seria uma antítese do Estado Moderno, e corresponderia, no fundo, a um 

aglomerado de fragmentos territoriais variados e diferentes, identificados entre si 

somente em nome de razões puramente dinásticas.18 Portanto, o Estado moderno é 

pensado a partir do alargamento da esfera do poder do monarca, tanto no âmbito interno 

como externo. Tal postulado leva Chabod a definir o Império de Carlos V como um 

                                                        
15 Ibídem, p. 538. 
16 Ibídem, p. 543. 
17 Ibídem, p. 546. 
18 F. CHABOD (1992). Carlos V y su Imperio.  México, p. 15. 
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anacronismo, cuja lógica estava na contramão dos processos políticos ocidentais, 

porquanto a única identificação entre os diversos territórios era a lealdade à monarquia. 

A crítica aos trabalhos historiográficos e sociológicos, sobretudo na ênfase que 

conferem aos aspectos fortes e centralizadores do Estado moderno, buscava questionar 

os alcances desta centralização política a partir de uma análise mais histórica e menos 

comprometida com uma ideia evolucionista do mesmo, ancorada em pesquisas mais 

apuradas no campo da História Moderna. Pelos limites das normas de edição deste 

trabalho, vou citar brevemente alguns autores que contribuíram para esta crítica, 

conferiando destaque ao historiador do direito português, António Manuel Hespanha. 

2. A ABORDAGEM TRADICIONALISTA

Perry Anderson, no clássico “Linhagens do Estado absolutista” defendeu a 

proposição de que o Estado absolutista correspondeu uma organização política na qual a 

nobreza feudal ainda mantinha sua posição hegemônica. Para o autor, “durante toda a 

fase inicial da época moderna, a classe dominante – economicamente e politicamente – 

permaneceu a mesma: a aristocracia feudal”19. Há, nesse momento, o questionamento da 

afirmação de F. Engels de que a monarquia absolutista teria representado uma 

estabilização da luta de classes, ao articular o equilíbrio entre a aristocracia fundiária e a 

burguesia. Definindo essa concepção como uma alusão ou teorização que carecia de 

uma análise mais detida sobre o absolutismo, Anderson afirmou que, 
Essencialmente, o absolutismo era apenas isso: um aparelho de dominação feudal 

recolocado e reforçado, destinado a sujeitar as massas camponesas a sua posição social 

tradicional [...]. Em outras palavras: o Estado absolutista nunca foi um árbitro entre a aristocracia 

e a burguesia, e menos ainda um instrumento da burguesia nascente contra a aristocracia: ele era 

a nova carapaça feudal de uma nobreza atemorizada.20 

O Estado absolutista teria portanto como elemento central um rearranjo das 

relações entre a monarquia e a nobreza, na qual a consolidação da autoridade régia foi 

possível graças à manutenção dos privilégios e direitos senhoriais da nobreza, que em 

troca, acaba por se submeter à Coroa.  

Para J. Vicens Vives, havia uma “contradição interna na monarquia espanhola 

do século XVI, baseada sobre a máxima concentração de poder no vértice e sobre a sua 

19 P. ANDERSON (1995) Linhagens do Estado Absolutista. São Paulo, p.18. 
20 Ibídem. 
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mínima irradiação na direção da base.”21 Seguindo a lógica postulada por Anderson e 

Vives, Modesto Florenzano definiu a monarquia absoluta como “um Estado resultante 

de uma articulação entre a nobreza fundiária e a monarquia dinástica, cuja autoridade 

agia no ápice da pirâmide de poder, mas não na base, na estrutura dos direitos 

senhoriais”22. 

O grande representante da crítica à centralização política do Estado Moderno é 

António Manuel Hespanha. Este definiu aquele como paradigma estadualista, que 

tradicionalmente interpretava o fenômeno do Antigo Regime e suas instituições 

jurídico-políticas como uma antecipação “natural” das instituições do Estado burguês-

liberal.  
O moderno conceito de “Estado” designa a entidade que, nas sociedades 

contemporâneas, detém em exclusivo o poder de coação legítima (imperium), “poder político”; é 

a ela que compete a prossecução do “interesse público” – diferente e contraditório com (i. é., 

realizado à custa de) os interesses particulares – daqui decorrendo um modelo específico de 

racionalização jurídica do Estado com os particulares (relação jurídica de “direito público”). 

Contraposta ao Estado (que, nesse sentido, constitui a sociedade política)  encontra-se a 

sociedade civil, privada de poder político (societas civiles sine imperio) e domínio de realização 

– por meios convencionais, pactícios e voluntários (relação jurídica de direito privado) dos 

interesses particulares.23 

 

Na ótica do autor, essa concepção de Estado, trasladada ao mundo do Antigo 

Regime, acabava por prejudicar a interpretação da dinâmica própria e as 

particularidades políticas do período. A ideia de uma separação da esfera do público e 

privado, colocado no Ancien Régime, distorcia o caráter pluralista da constituição 

política da época. O alcance da absolutização do poder central só se concretizaria com a 

Revolução Francesa, “ao estabelecer o dogma da exclusividade e da indivisibilidade do 

poder do Estado”24. Nesse sentido, o contexto pré-absolutista seria caracterizado pelo 

estabelecimento de uma ordem jurídica em que o direito particular (privilégio) se 

imporia ao direito geral (a lei) e cujo corolário seria a autonomia do poder dos corpos 

periféricos. “A subordinação do direito régio ao direito comum, que mais do que refletir 

a subordinação política ao Império ou ao Papado, refletia a subordinação prática ao                                                         
21 J. VICENS VIVES (1984). “A estructura administrativa estadual nos séculos XVI e XVII”. En 
HESPANHA. op. cit., p. 208. 
22 M. FLORENZANO, M. (2007).  “Sobre as origens e o desenvolvimento do Estado Moderno no 
Ocidente”. Lua Nova, 71, pp. 11-39, esp. p. 26. 
23 HESPANHA (1984). op. cit., p. 27. 
24 Ibídem, p. 63. 
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poder incontrolado dos juristas”.25 O poder uno e indivisível do Estado é um paradigma 

da sociedade contemporânea que, mesmo existindo a divisão de poderes e os diversos 

órgãos centrais e periféricos, a unidade de poder político (soberania) permanece 

intacta.26 
Na verdade, entendia-se que a jurisdição dos órgãos periféricos (cidades, senhorios, mas 

também oficiais) era sua própria (e não delegada) e inatacável pela coroa, mesmo através da lei. 

O poder político, (a “jurisdição”, na linguagem da época) dos corpos periféricos constituía então 

uma limitação inultrapassável do poder central, uma vez que, dada a já referida concepção 

patrimonial do poder político, as faculdades (que hoje diríamos públicas) desses corpos eram 

consideradas como integradas no seu patrimônio, aí figurando como uma casa ou uma quinta, 

enfim, como direitos adquiridos ou radicados que o rei nunca poderia violar.27  

Ao reivindicar a hegemonia de uma concepção patrimonialista do poder político, 

no qual o rei se configuraria como um particular entre particulares, e o direito privado 

adquiria primazia sobre o direito público de caráter universalista, o autor acaba por 

interpretar o fenômeno do político em Portugal moderno a partir do universo das 

relações jurídicas. É preciso confrontar esta dimensão jurídica do poder, que certamente 

é importante, com a elaboração de visões e representações do poder político construída 

pelos teóricos políticos, tratadistas e arbitristas, bem como o próprio discurso da Coroa 

e das Cortes, não para postular um trade-off, uma oposição na qual deve-se optar por 

uma vertente, senão para compreender os diversos caminhos, abertos na época, 

explorados pelos homens que viveram naquele tempo.  

3. A CONTRAPARTIDA DE JOHN ELLIOTT: MONARQUIAS COMPÓSITAS

Em seu artigo “Europe of Composite Monarchies”, John Elliot fez uma crítica à 

interpretação sobre a história do século XVI a partir do axioma do Estado nacional 

unitário na Europa. Assim, inspirado pelo alemão Helmut G. Koenigsberger, Elliot 

postulou a necessidade de rever este modelo. Para o historiador inglês, citando o próprio 

Koenigsberger, a configuração política na Europa quinhentista podia ser classificada em 

duas categorias: os Estados compósitos e os Estados compósitos contíguos. 
Primeiro, Estados compósitos, separados de cada um por outros Estados, ou pelo mar, 

como a monarquia hispânica de Habsburgo, a monarquia Hohenzollern de Brandenburgo-

25 Ibídem, p. 64. 
26 Ibídem, p. 59. 
27 Ibídem, p. 60. 
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Prússia, e a Inglaterra e Irlanda; e, o segundo, Estados compósitos contíguos, como Inglaterra e 

Gales, Piemonte e Savóia, e Polônia e  Lituânia.28 

 

Citando o jurista Juan de Solórzano Pereira, particularmente o texto em que este 

discorre sobre as formas de união e aquisição de novos territórios por um príncipe, 

Elliot classificou a Monarquia Hispânica dentro da categoria aeque principalier, 

estabelecida pelo jurista. Nesta, o monarca, ao conquistar novas possessões, admitia a 

manutenção, em maior ou menor grau, das leis, instituições e privilégios anteriores. O 

território adquirido ainda manteria certo estatuto de entidade ou reino independente. 

Mas, para este sistema funcionar, era de suma importância conquistar o apoio das elites 

locais. 
Em outras palavras, as monarquias compósitas foram construídas por meio de um acordo mútuo 

entre a Coroa e as classes dirigentes de suas diferentes possessões, que conferiu até mesmo às 

uniões mais arbitrárias e artificiais certa estabilidade e resiliência. Se o monarca pudesse então 

continuar a estimular, especialmente entre a alta nobreza dos seus diferentes reinos, um senso de 

lealdade pessoal à dinastia transcendendo fronteiras provinciais, as chances da estabilidade 

seriam ainda maiores.29   

 

O historiador inglês reconhecia o esforço supranacional e quase impossível de 

promover a integração dos territórios, cujos exemplos podem ser encontrados no 

fracasso do projeto da união das armas Conde-Duque de Olivares e da política de 

Carlos I da Inglaterra em relação à Escócia. Se, no século XVI, os soberanos foram mais 

prudentes ao manejar a política externa com intuito de garantir a lealdade dos súditos 

estrangeiros, em princípios do século XVII uma nova geração de governantes se 

mostrará intolerante aos ditames da união aeque principalier. A diversidade deveria ser 

combatida e integração promovida, ainda que o custo fosse muito alto. A resistência não 

tardou a aparecer com as revoltas da Catalunha e Portugal e no caso inglês, a reação dos 

escoceses. A conclusão de Elliot é bastante elucidativa sobre as outras formas de 

associações políticas no séculos XVI e XVII: 
Agora que as inadequações que aquela criação do século XIX, a do Estado nacional 

integrado, estão sendo, por sua vez, penosamente expostas, e a união aeque principalier mais 

uma vez está na ordem do dia, as Monarquias compósitas dos séculos XVI e XVII podem 

começar a ser vistas pelo que eram – não simplesmente como um prelúdio instatisfatório à                                                         
28 J. H. ELLIOTT (1992). “Europe of Composite Monarchies”. Past and Presente, 137-1, pp 48-71, esp. 
p. 51. 
29 Ibídem, p. 57. 
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construção de uma forma mais efetiva e permanente de associação política, mas como uma 

dentre muitas tentativas de reconciliar, nos termos das necessidades e possibilidades 

contemporâneas, as aspirações concorrentes em direção à unidade e diversidade que 

permaneceram uma constante na história europeia.30  

4. CONCLUSÃO

A crítica à abordagem sociológica acerca do fenômeno do Estado Moderno não 

pode ser levada ao paroxismo a ponto de culminar na própria negação do Estado, como 

é o caso de António Manuel Hespanha e seus seguidores. A assunção do Estado como 

expressão que caracteriza a configuração política da Espanha de Felipe II está longe de 

implicar a aceitação da ideia de um processo contínuo e inexorável, cujo corolário foi a 

emergência de uma ordem superior e legítima, a do Estado, que detém o monopólio da 

coerção legítima e da tributação. 
Desde esa perspectiva, el proceso de constitución  del estado moderno no puede 

abordarse como si sólo este último hubiese dispuesto del monopolio da iniciativa histórica. El 

estado llegó a alcanzar el ‘monopolio del poder’ a través de una gradual eliminación de los otros 

estados – poderes – que formaban parte de ló que Hintze designó como constitución estamental. 

Pero esta eliminación no sólo estuvo exenta de resistencias, sino que ni siquiera fue irreversible 

en todos los casos.31 

De clara inspiração hobbesiana, o paradigma contemporâneo da dicotomia 

Estado/sociedade deve ser revisto porquanto permite recuperar a dimensão histórica do 

contexto, evitando presentificar o passado.  A incorporação do arquétipo do Estado 

Moderno pelos historiadores resultou em trabalhos poucos comprometidos com a 

dimensão histórica da estrutura de poder que caracterizou a Primeira Modernidade e que 

abusavam de explicações generalizantes. É exatamente neste ponto que a crítica 

formulada por Hespanha é acertada. Mas o privilégio dado pelo autor ao universo das 

relações jurídico-institucionais acabou por resultar em uma explicação de caráter 

incompleta, que negava a existência mesmo de um projeto centralizador e conferia 

demasiada importância ao equilíbrio e ao pluralismo da constituição política em 

Portugal.  

Por outro lado, a crítica postulada por John Elliott ao modelos dos Estados 

nacionais unitários, construído no século XIX, trouxe uma importante contribuição aos 

30 Ibídem, p. 71. 
31 P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO (1992). Fragmentos de monarquía. Trabajos de historia política. 
Madrid, p. 242. 
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estudos de história política da Primeira Modernidade. Sobretudo, porque advogava a 

existência de outras formas de associações políticas, outras possibilidades aventadas e 

discutidas à época. Além disso, Elliot buscou suporte nos pensadores e tratadistas 

políticos do período, situação que permite entender melhor como os arranjos políticos 

foram interpretados por diversos autores e questionar a ideia posteriori de uma evolução 

inexorável em direção ao Estado nacional unitário.  

Como é sabido, a ascensão de Carlos I ao trono da Espanha promoveu grandes 

mudanças na dinâmica interna dos reinos hispânicos. Os territórios herdados pelos 

arranjos dinásticos, mais a eleição como imperador dos romanos, reuniram um 

aglomerado de territórios não contíguos sob autoridade dos Habsburgo e alçaram 

Castela a um papel até então inédito no cenário europeu. Entretanto, o retiro do 

imperador em Yuste deixou a tarefa de consolidar a Monarquia Hispânica para o seu 

filho, Felipe II. Este sustentou uma política externa vigorosa na segunda metade do 

século XVI, tanto no mediterrâneo, contra os turcos, como no continente, contra a 

França, Inglaterra e Flandres. Além disso, conquistou Portugal em 1580 e interferiu 

cada vez mais nos conflitos civis e confessionais na França e na Escócia, financiando 

grupos dissidentes católicos contra os governos protestantes. O grande esforço da 

Monarquia Hispânica para manter os seus domínios combinava com uma política 

externa em defesa da fé católica. 

A criação e consolidação do sistema polissinodal como uma estratégia de 

governo que regulamentava as relações políticas e econômicas entre os territórios da 

Monarquia compósita nos permite afirmar que houve uma centralização política, cujos 

esforços se dirigiam de maneira mais efetiva à política externa e a busca de maior 

integração entre os domínios de Felipe II. Por outro lado, podemos sustentar a ideia de 

que a afirmação da Monarquía Hispânica coexistiu, nem sempre pacíficamente vale 

lembrar, com os chamados poderes intermediários e os poderes locais, as cidades de 

realengo, senhorios, behetrías etc. Até mesmo podemos alegar que no espaço interno, 

houve uma descentralização política em Castela. 32 As Cortes, no final do século XVI, 

adquiriram mais poderes administrativos, sobretudo em relação à arrecadação dos 

Millones. Por outro lado, a alienação do patrimonio régio, com a venda de ofícios e 

lugares de jurisdição também contribuía para enfraquecer a autoridade direta da Coroa.                                                          
32 A. MARCOS MARTÍN (2012). “De Monarquía Compuesta y Reinos descompuestos: La idea de 
conservación y las enajenaciones del patrimônio régio en la Castilla de los siglos XVI y XVII”. Actas de 
la XI reunión científica de la FEHM. Granada, p. 65. 
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La Corona realizó grandes esfuerzos para manejar un imperio fragmentado y organizar 

una política supranacional. Y ciertamente no se puede decir que no cosechara éxitos importantes 

en este sentido y durante bastante tiempo, en buena medida debido a que contó con el apoyo que 

a esa política prestaron, como auxiliares eficazes, imprescindibles, los señores y oligarcas 

locales. Pero también es verdad que al obra de la manera en que lo hizo no evitó la disgregación 

y las contradicciones dentro de los reinos, y menos aún el desbaratamiento y la <<pérdida de 

sustancia>> que la dicha política se derivaba para ellos, en particular para los reinos de la Corona 

de Castilla.33 

 

Nesse sentído, a proposta seria evitar aderir a uma visão unilateral, que forma 

um verdadeiro trade-off, mas aproveitar o que cada uma das perspectivas nos ajuda a 

entender o complexo fenômeno do político nos séculos XVI e XVII, que não deixa de 

estar repleto de contradições. Os estudos de Alberto Marcos Martín sobre a alienação do 

patrimônio régio em Castela nos revelam como estas contradições estavam imersas nas 

próprias decisões da Coroa. Mas sobretudo, centralização e descentralização poderiam 

coexistir, e o pendor da balança dependia dos interesses e das necesidades financeiras da 

Monarquia Hispânica.  

                                                        
33 Ibid.; p.75 
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