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Resumo: O trabalho pretende compreender a dinamicidade da profecia presente nas trovas de Gonzalo 

Anes Bandarra e suas diferentes significações no decorrer da História de Portugal (Século XVI E XVII). A 

partir das ideias de “outsider” e estabelecido pretendo analisar como a profecia de Bandarra serviu como 

forma de contestação e posteriormente legitimação do poder Real: Com a União Ibérica (1580), os 

sebastianistas interpretaram as Trovas como profetizando a volta do Rei D. Sebastião e consequentemente 

a salvação e glória mundial de Portugal, servindo como contestação do poder quo. Em 1640 as Trovas 

foram reinterpretadas como profetizando a Restauração Portuguesa com o Rei D. João IV, atribuindo às 

trovas função de legitimar o novo Rei, e Bandarra passa a ser o profeta nacional. Para tanto estabelecerei 

diálogo com Raoul Girardet, Pierre Ansart e Nobert Elias. 
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Abstract: The work aims to understand the dynamics of the prophecy in this Gonzalo Anes Bandarra 

ballads and their different meanings in During the History of Portugal (XVI and XVII Century). The ideas 

of outsider, and settled I intend to analyze how the prophecy of Bandarra served as a form of defiance and 

subsequent legitimation of Real power: With the Iberian Union (1580), the Sebastianists interpreted the 

Ballads as prophesying the return of King Sebastian and consequently salvation and glory of Portugal 

world, serving as defense power quo. And in 1640 the Trovas were reinterpreted as prophesying 

Restoration with the Portuguese King John IV, giving the ballads function to legitimize the new King, and 

Bandarra becomes the national prophet. To both establish dialogue with Raoul Girardet, Pierre Ansart and 

Nobert Elias. 
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Gonzalo Anes Bandarra foi um sapateiro, da região de Trancoso/Portugal. Pouco se sabe 

sobre Bandarra, e a maior parte das informações vem do seu processo na inquisição
2
. Sabe-se que 

viveu em Trancoso, em um típico reduto de cristãos novos
3
. Ele acabou sendo preso por causa de 

suas Trovas
4
que encontraram forte repercussão na sociedade portuguesa, porque além de falar 

das grandezas de Portugal profetizavam um futuro glorioso e em uma sociedade ainda não 

alfabetizada a oralidade era importante forma de comunicação. As Trovas não foram publicadas 

neste período, mais copiadas de mão em mão, e sendo passada oralmente principalmente entre os 

cristãos novos. Até chegar a Lisboa em 1541 e cair às cópias nas mãos da inquisição
5
· 

As Trovas escritas por Bandarra
6
 se utilizam do sonho como meio para a revelação do 

futuro. As trovas de Bandarra são divididas em três sonhos. Antes do primeiro Sonho se fala dos 

pecados do povo português e os defeitos da igreja
7
. E se refletia o momento ruim que vivia o 
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reino. O primeiro Sonho fala do campo e da vida Pastoril, com tom nostálgico, sempre se usando 

bastante a figura do pastor, e aquela ideia de Rei cavaleiro típico da literatura de cavalaria
8
. 

Trata-se dos perigos do reino, porém o pastor sempre estará perto para salvar seu rebanho. E se 

enaltece no final desse sonho as conquistas ultramarinas portuguesas e a grandeza de Portugal.  

O segundo e o Terceiro Sonho, falam do futuro glorioso de Portugal, que será a cabeça do 

Quinto Império mundial, e tentasse através de alegorias dizer quem seria o Rei Encoberto
9
 

responsável por essa façanha.
10

 É interessante lembrarmos isso, pois a interpretação das trovas e 

de quem seria o Rei encoberto dita por ela, foi alvo de disputa e utilizado pelos Sebastianistas, 

como se referindo ao Rei D. Sebastião e ao período que ele voltaria  

Quando Bandarra era vivo, o Rei português era D. João III
11

, e o reino de Portugal vivia 

um período de recuo da expansão portuguesa, algumas praças na África foram abandonadas, e se 

tentava assim garantir o controle português das novas terras, evitando uma expansão desenfreada. 

Bandarra ao cantar suas trovas, debatia questões pertinentes de sua época, onde fazia uma crítica 

virulenta à corrupção, a igreja constituída, e ao período de recuo da expansão marítima. Ele 

também profetizava assim, que tinha visto em sonho que viria um Rei Encoberto, que traria a 

moral novamente a Portugal e retomaria o processo de expansão e gloria de Portugal. Bandarra 

por causa, de suas trovas foi pego pela inquisição em 1541, teve que abjurar do que tinha falado e 

não se tem mais notícias sobre o que aconteceu com Bandarra depois deste período. De certa 

forma, as trovas continuaram vivas na oralidade portuguesa, pois elas retornariam a história de 

Portugal com mais força que nunca.  

Em 1578 as tropas portuguesas invadem o norte da África para derrubar o Rei Muley 

Malik
12

apoiado pelos Turcos Otomanos. Porém tal campanha se mostrou desastrosa e as tropas 

Portuguesas são desbaratadas e perdem a batalha de Alcácer Quibir
13

, e o Rei D. Sebastião
14

 que 

comandou as tropas acabou nunca mais sendo encontrado (não se sabe se morreu, fugiu ou caiu 

prisioneiro). Começa aí uma das piores etapas da História portuguesa, D. Sebastião, o Desejado
15

, 

não havia deixado descendente
16

. Depois de dois anos de brigas pela sucessão do trono, Felipe II 

da Espanha é levantado Rei e em 1580, onde se dá início a União Ibérica.
17

 

Neste período conturbado, onde Portugal perde sua soberania nacional, e vive o jugo 

espanhol, surge uma esperança. O rei D. Sebastião, não teria morrido e poderia voltar a qualquer 

momento para salvar Portugal e levá-lo novamente a glória mundial. Surgia assim à crença 

Sebastianista, que apesar de suas diversas dinamicidades, seria em um primeiro momento a 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 

3 

 

esperança no retorno do Rei D. Sebastião que não haveria morrido e retornaria a qualquer 

momento para salvar Portugal.  

É neste período que as Trovas de Bandarra, ressurgem com grande força. As trovas nunca 

foram publicadas, enquanto viveu Bandarra. Neste período eram lidas em partes, e copiadas em 

mão em mão, além de serem passadas oralmente. E temos que levar em conta que tal obra era 

proibida pela inquisição e por isso não se tinha um livro das Trovas de Bandarra, no tempo do 

mesmo
18

. O primeiro a publicar as trovas foi D. João de Castro, conhecido como “corifeu” do 

Sebastianismo.
19

D. João de Castro era filho bastardo de D. Álvaro de Castro, e por isso neto do 

Vise-Rei da índia
20

. Ele foi um dos que lutaram com D. Antonio Prior Del Crato
21

, contra a 

Espanha e pelo levantamento de D. Antonio como Rei português, porém desenganado pelas 

derrotas e pela má condição em que vivia teria se juntado a causa Sebastianista. Tendo contato 

com as Trovas, teve como verdadeira profecia do retorno de D. Sebastião
22

. E publicou em 1603 

a Paraphrase, primeira versão imprensa das Trovas de Bandarra, que seria segundo ele a 

publicação completa das trovas de Bandarra
23

. 

Com essa compilação, as supostas Trovas de Bandarra, passam a ser utilizadas pelos 

Sebastianistas, como ferramenta de contestação do domínio espanhol, e a profecia mítica das 

Trovas passam a ser interpretada como se referindo ao desastre português, e que D. Sebastião 

seria o Rei Encoberto profetizado que levaria Portugal à glória. E as Trovas passavam assim a ser 

o “evangelho dos Sebastianistas” como bem nos lembra Lucio de Azevedo
24

,e como símbolo 

nacional da luta de resistência contra a Espanha e suposta confirmação da predestinação divina de 

Portugal e seu povo. 

Como salienta Sandra Jatahy Pesavento, em seu livro “História e História Cultural”, a 

História Cultural “trouxe novos aportes ao político, colocando questões renovadoras e sugerindo 

novos objetos” 
25

. Antes a análise política tradicional, visava ao estudo dos grandes lideres e dos 

grandes feitos, com as contribuições da história cultural, a Nova História Política surge passando 

a entender que a esfera política não está dissociada das outras esferas da sociedade, e para um 

regime ser possível e se manter, é preciso que este seja plausível para a sociedade e consiga 

minimamente se legitimar e fazer parte do imaginário social. Com esta perspectiva de trabalho 

pretendo analisar como a mitologia política do Sebastianismo, que tinham nas Trovas de 

Bandarra seu aparato teórico, que ganha força a partir da União Ibérica, tendo um importante 
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papel de legitimação na Restauração portuguesa em 1640 com D. João IV, como veremos 

adiante. 

Durante todo o período da União Ibérica a esperança no retorno do Rei D. Sebastião 

sobreviveu e impulsionou algumas manifestações de fé e revolta, e isso pode ser notado quando 

estudamos o caso dos falsos D. Sebastiões
26

 que se diziam ser o rei D. Sebastião e que acabaram 

mobilizando várias pessoas e em alguns casos até lideraram sublevação contra o domínio 

Espanhol
27

. Usando os conceitos de “outsider” e estabelecido utilizados por Nobert Elias
28

, 

podemos dizer que os Sebastianistas ao irem contra o sistema de domínio Espanhol e pregando o 

retorno milagroso de D. Sebastião estavam na situação de “outsiders” em relação ao poder 

político vigente, e as trovas de Bandarra eram condenadas pela igreja e os sebastianistas 

perseguidos pela Espanha
29

. Porém algo muito interessante para nosso estudo ocorreu em 1640, 

quando ouve a Restauração do Trono português, sendo D. João IV aclamado Rei. Segundo 

Jacqueline Hermann:“A aclamação de D. João em 15 de dezembro de 1640 como “rei libertador” 

inauguraria uma nova etapa da história portuguesa e daria novos e inesperados rumos à crença 

sebástica.”
30

 

 D. João IV era da família de Bragança, sendo neto de Catarina de Bragança uma das 

candidatas ao trono quando D. Sebastião havia desaparecido. Em 1640 D. Sebastião não havia 

voltado ainda, mas um novo Rei havia conseguido acabar com o domínio espanhol. Nesta 

conjuntura as Trovas são reinterpretadas, e agora, o rei Encoberto que era antes identificado por 

D. Sebastião, passa agora a ser interpretada como se referindo a D. João IV. 

Um exemplo desta reinterpretação, é que em 1637, houve o levante de Évora, contra o 

domínio Espanhol, porém depois da Restauração portuguesa, se chegou à conclusão que tudo isso 

já estava profetizado: “Antes que cerrem quarenta/ Erguer-se à grã tormenta” 
31

, ou seja, antes de 

1640 e a Restauração, haveria uma grande tormenta no reino, que neste casso foi a sedição de 

Évora. Além disso, segundo Lúcio de Azevedo, os jesuítas foram um dos grandes apoiadores da 

Restauração portuguesa, e estes estavam intimamente ligados a crença sebastianistas e 

combateram o domínio espanhol
32

. É importante lembrarmos que durante o Reinado de D. João 

IV, os Jesuítas conquistaram grande influência na corte, pelo seu apoio, sem contar a presença 

marcante do Padre Antonio Vieira, que além de amigo íntimo de D. João vai defender 

firmemente que D. João IV é o Rei Encoberto profetizado por Bandarra e responsável pela 

inauguração do Quinto Império Mundial. Segundo Jacqueline Hermann “Antônio Vieira fez do 
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herdeiro dos Bragança o Encoberto esperado, operando a transfigurações sebastianistas já 

iniciado por Manuel Bocarro”. E segundo Lucio de Azevedo esta esperança no Rei Encoberto vai 

fazer com que a Restauração portuguesa ganhe força “Assim, pois os que no primeiro de 

dezembro dirigiam a Ribeira, a depor a duquesa de mântua, não iam tentar um lance arriscado, 

senão executar mandados do destino”
33

. Podemos notar assim, que de certa forma a mitologia 

política do rei Encoberto trazida nas Trovas de Bandarra, ajudaram a legitimar a restauração 

portuguesa, e a mobilizar de certa forma os portugueses em torno do Rei D. João IV contra as 

investidas da Espanha, que não reconhecia o novo rei
34

. Segundo Antonio Machado Pires: “O 

mito do rei salvador tomou várias feições durante a quarta dinastia. Em volta de D. João IV, 

como se viu, teceu-se uma complicada rede de doutrinas político-messiânicas com o fim de 

apoiar a Restauração” 
35

 

Esta nova interpretação das trovas se convencionou chamar de Joanismo, e de posição de 

outsider em relação ao poder dominante, as Trovas e Bandarra se firmaram, sendo Bandarra 

reconhecido oficialmente como profeta nacional e segundo Jacqueline Hermann:“Quanto a 

Bandarra, no ano seguinte a restauração, passou a ser escrito em seu epitáfio, na igreja de São 

Pedro da vila de Trancoso: “Aqui jaz Gonçalo Annes Bandarra, que em seu tempo profetizou a 

Restauração deste reino”.
36

 

Um dos grandes incentivadores desta perspectiva joanista, foi o Padre Antonio Vieira que 

em suas obras: “Carta ao Bispo do Japão”, “Esperança de Portugal”, “História do Futuro e 

Clavisphophetarum” defendia o Quinto Império mundial português, que seria alcançado pelo Rei 

D João IV, e tinha como prova as Trovas de Bandarra que segundo Vieira já tinham profetizado 

os acontecimentos da restauração portuguesa e haveriam de cumprir o restante da profecia que 

seria a constituição do Quinto Império Mundial. Segundo José Van Besselaar: “Podemos dizer 

que nos primeiros anos que se seguiram a Restauração o messianismo deixou de ser um 

fenômeno sub-cultural para vir a ser um elemento da cultura nacional” 
37

 

É muito interessante termos isso em mente, pois de “outisider” em relação ao poder 

monárquico espanhol durante a União Ibérica, a Trovas de Bandarra reinterpretadas, passaram a 

ser estabelecidas pelo poder oficial, e como prova da predestinação da autonomia portuguesa e da 

legitimidade do Rei D João IV. E de perseguido pela inquisição Bandarra passa a ser o profeta 

nacional. Segundo Besselaar “Não havia inquisidor que se atrevesse a fazer frente à veneração 

quase religiosa, pelo sapateiro de Trancoso” 
38

. E segundo Lúcio de Azevedo, depois da 
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Restauração: “Tal é nesse período o estado psíquico da nação. Do carejão das ruas ao soberano 

todos rendem preito ao sapateiro de Trancoso” 
39

. E segundo Antonio Machado Pires: “Depois da 

restauração a imagem de Bandarra passou a estar exposta, como se de um santo se tratasse”
40

 

Podemos notar esta apropriação do poder constituído em relação às Trovas, quando 

analisamos a segunda Trova de Bandarra que são impressas em Nantes (conhecida como Trova 

de Nantes), nela se diz que está composta de trechos da Trovas nunca vistas antes, e se tem uma 

clara reinterpretação da mesma como se o Rei Encoberto profetizado nas Trovas fosse D. João 

IV. Ela foi impressa em Nantes/França em 1644 e segundo Besselaar sob o patrocínio do conde 

da Vidigueira, que era o então embaixador de D. João IV em Paris.
41

 

Pierre Ansart, em seu livro Ideologias, conflitos e poder
42

, aborda entre outros temas, a 

dinamicidade do mito político, constatando que um mesmo mito pode servir para dois grupos 

divergentes, podendo assim ser interpretado de maneiras diferentes: 

 

Surge então uma nova dimensão: o trabalho de transformação, de reinvenção do 

mito para adaptá-lo a exigências particulares, ou pode-se dizer partidárias (...) 

Ao mito dominante, as comunidades contestadoras opõem um contramito que se 

poderia dizer “dominado” e que participa, como um instrumento e um desafio 

simbólico, do seu esforço de transgressão
43

 

  

 E notamos isso muito claramente na história das Trovas de Bandarra, onde a mesma 

profecia do Rei Encoberto, era interpretada por grupos diferentes, de acordo com suas crenças e 

posições, então é possível notar está dinamicidade do mito do Rei Encoberto que vai muito além 

da esperança do retorno do Rei D. Sebastião. Mesmo, quando D. João IV começa a ganhar o 

título de Rei Encoberto, e da posição de outsider, Bandarra passa a estabelecido, sendo 

reconhecido pelo poder institucional, ainda vai prevalecer um contra mito sebastianista que nega 

que D. João IV, é o Rei Encoberto, e continua a afirmar que D. Sebastião ira retornar
44

  

A dinamicidade do Mito do Rei Encoberto trazido nas Trovas de Bandarra fica mais 

latente ainda, quando analisamos as outras edições das Trovas de Bandarra, lançadas até o século 

XIX
45

, em cada uma delas se tinha um complemento e uma reinterpretação dos fatos e das datas 

para legitimar um determinado ponto de vista. Segundo Ansart: Assim, e precisamente por causa 

do caráter decisivo dos significados míticos como controle e legitimação, os subgrupos em 

rivalidade apoderam-se da versão que legitima sua superioridade e usam-na como arma simbólica 

contra seus rivais
46
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E isto se nota claramente no caso português, quando analisamos períodos de crise 

sucessória em Portugal e quando prestamos atenção nas reedições das Trovas, que foram feitas 

em períodos de crise, e que revelavam/induziam a uma interpretação das Trovas, como forma de 

legitimação
47

 

Raoul Girardet nos ajuda a entender outro aspecto bastante interessante do Mito do 

Encoberto trazido nas Trovas de Bandarra, Girardet ao estudar os Mitos e mitologias políticas da 

França
48

, notou que a esperança do Salvador, ganha conotações diferentes dependendo das 

necessidades e anseios em que a sociedade está vivendo em um determinado período. Assim ele 

notou que em 1950: 

A França do Sr. Pinay é a dos Diários mantidos pelos chefes de família, das 

contas escrupulosamente geridas, das virtudes do trabalho, da previdência e da 

poupança. O estado deve ser administrado segundo os mesmos princípios e as 

mesmas regras de um empreendimento privado, constituindo o respeito aos 

contratos e o cuidado com o equilíbrio das contas os critérios fundamentais de 

uma boa gestão
49

  

 

Então a fé no salvador que seria neste caso o Sr, Pinay, vem justamente do seu caráter 

conservador e responsável que ele representa, e a sociedade demonstra querer naquele período. Já 

a figura de Tête D’or de 1890 na mesma França: 

 

Essa imensa esperança, ele vai realizá-la quando, o general vitorioso, tornado 

Tête D’or, mata o velho imperador, solene benevolente e fraco, símbolo da 

legitimidade e da ordem estabelecida. “Vai exclama ele ainda. Eu comandarei 

porque isso é justo”. Voraz obstinado, insaciável”, conquistador impossível de 

satisfazer...
50

 
 

É possível notar uma clara diferença de atributos entre os dois “Salvadores”, o primeiro 

representando características conservadoras e responsáveis e o segundo características 

aventureiras, virtuosas e conquistadoras. Girardet contribui muito, através de seus estudos para 

alargar nossas percepções sobre a mitologia política, pois ao nos depararmos com mitologias de 

um Salvador, temos a pré-concepção muitas vezes que o personagem visto, ou desejado, como o 

Salvador tem uma característica Guerreira, forte e redentora, e Girardet demonstrou que as 

qualidades que o “Salvador” encarna no desejo das pessoas, vão de acordo com a realidade e 

momento histórico social vivido por uma determinada sociedade. E isto pode ser notado na 

história das Trovas de Bandarra em Portugal, No período inicial da União Ibérica, D. Sebastião 
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era esperado e representado como um Rei cavaleiro, extremamente virtuoso e guerreiro que 

retomaria a expansão marítima e a gloria de Portugal
51

. Já D. João IV, era um Rei mais calmo, 

conciliador, e representa de certa forma, o período complicado que Portugal vivia depois da 

Restauração, onde precisou buscar aliados para manter a independência do país. 

Creio que este breve artigo ajudou há debater um pouco mais a dinamicidade das 

profecias míticas trazidas nas Trovas de Bandarra e a importância política que a mesma teve na 

restauração Portuguesa, onde de outsider se tornou estabelecida em relação ao poder monárquico 

que se valeu do mito sebastianista, para se legitimar e mobilizar o povo português na luta pela 

independência. 

 

Notas 

                                                 
1
 Aluno da 7ª Fase do curso de História da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

2
 Ele foi julgado pela inquisição, sobre suspeitas de práticas judaizantes e de fazer falsas profecias, e com isso causar 

alvoroço nos cristão novos. Foi condenado a abjurar a sua obra e nunca mais escrever nada sobre o assunto. Porém 

foi considerado inocente da acusação de origem judaica e foi reconhecido como cristão velho, ou seja, seus 

antepassados eram considerados Cristãos. Para ver melhor sobre esse processo veja: BESSELAAR, José Van Den. O 

Sebastianismo-História Sumária. Lisboa: Biblioteca Breve, 1987. P. 49-52  
3
 São chamados de Cristão Novos, os cristão recém convertidos. E isto vai motivar a acusação da inquisição que 

Bandarra cometia praticas judaizante. 
4
 Trovas é basicamente um tipo de poema, porém apresentam regras próprias que a diferenciam minimamente dos 

poemas. As trovas de Bandarra são chamadas pelo Historiador Lúcio de Azevedo de “Evangelho do Sebastianismo”. 

Veja em: BESSELAAR, José Van Den. Op. Cit. P.8 
5
 Sobre isso veja: PIRES, Antonio Machado. D. Sebastião e o Encoberto. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian,1982.p.67 
6
 Não se sabe ainda hoje, se as diversas publicações que nos chegaram, são realmente aquelas trovas escritas por 

Bandarra. Já que foram publicadas posteriormente a sua morte, e sofrem algumas variações. Para ver mais sobre uma 

analise sobre as Trovas, de sua forma e autoria leia HERMANN, Jacqueline. No Reino do Desejado: A construção 

do Sebastianismo em Portugal Séculos XVI E XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.p.51-60 
7
 “A primeira parte das Trovas corresponde ao primeiro capítulo de Isaías, no criticar os defeito e maldades da 

época”. Ver em: AZEVEDO, Lúcio de Azevedo. A Evolução do Sebastianismo. Lisboa: Editora Presença, 1984. 

P.12 
8
 “A Maior parte das 76 estrofes que compõem o primeiro sonho se passa no campo e conta a história de uma luta 

entre as ovelhas e seu pastor contra o lobo, que se aglomera na montanha esperando com avidez suas próximas 

presas.”. Ver: HERMANN, Jacqueline, Op.Cit. p.63 
9
 As trovas do Bandarra identificavam como Encoberto o rei Português responsável por tais feitos. O mito do Rei 

Encoberto,  não é especificidade das Trovas de Bandarra, e fazia parte de um conjunto de mitos com herança céltica, 

espanhola e hebraica que circulavam na península Ibérica. 
10

 “os “Sonhos” segundo e terceiro, aprofundam essa temática até o embate final do apocalipse e do recomeço de um 

tempo purificado”. Creio que essa frase de Hermann retrata bem o conteúdo do 2º e 3º sonho. Ver: Ibidem, p.65. 
11

 D. João III, o Piedoso foi o sucessor de Manuel I. Ele reinou de 1521-1557. 
12

 Para melhor ver sobre as disputas  políticas em torno do Reino De Fez (Na África) e o medo histórico português 

dos Turcos Otomanos verem: HERMANN, Jacqueline. No Reino do Desejado: A construção do Sebastianismo em 

Portugal séculos XVI e XVII. Companhia das Letras, 1998.p.105-110 
13

 Essa batalha também é chamada de batalha dos Três Reis. Segundo a História Marroquina. Ibidem, p.121 
14

 D. Sebastião o Desejado, reinou de  1557 até 1578. 
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 Desejado, pois seu nascimento assegurou a independência de Portugal em 1557.E isto vai contribuir para a áurea 

mística entorno de D. Sebastião. 
16

 D. Sebastião era considerado um Rei “puro” e apesar das tentativas nunca se casou. Muito se deu por causa de sua 

doença crônica, e as sabotagens de Castela, sem contar a possível educação extremamente religiosa e militarista do 

Rei. Segundo a crença o Rei morreu  “Puro”, e fomentou ainda mais o Sebastianismo. Sobre o assunto ver: 

HERMANN, Jacqueline, Op.. Cit. p. 83-85 
17

 A união ibérica se dá de 1580 até 1640. Para se aprofundar mais sobre as disputas sucessórias e como habilmente 

Felipe II, se aproveitou e “subornou”, membros da nobreza Portuguesa, para conseguir apoio. E como se deu as 

brigas diplomáticas e militares leia: HERMANN, Jacqueline, Op.Cit. p.156-176 
18

 “Desenleando-se no processo de toda suspeição de judaísmo, Bandarra abjurou seus erros no auto da fé, e obrigou-

se a não mais escrever, ler nem divulgar coisas tocantes à sagrada escritura.” Ver:: AZEVEDO, J. Lúcio, Op.Cit.P.26 
19

 Ver: AZEVEDO, J. Lúcio, Op. Cit. P.15 
20

 Ver: Ibidem, P.30 
21

 Por ser filho bastardo de D Luiz, Tio avô  de D. Sebastião ele foi candidato a assumir o trono português, e recorreu 

as armas para contestar a coroação de Felipe II. 
22

 Sobre breve história de D. João de Castro leia: BESSELAAR, José Van Den Op. Cit. P. 80-88 
23

 Como as trovas circulavam de mão em mão, e em partes a obra de Castro teve muita importância, para que as 

trovas sobrevivessem ao tempo: Veja melhor em: HERMANN, Jacqueline, Op.Cit. p.204-205 
24

 Leia: AZEVEDO, J. Lúcio, Op. Cit. P.8 
25

 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Correntes, Campos Temáticos e fontes: Uma aventura da História.In: História e 

História Cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.p.72 
26

 O rei de Penamocor (1584), O Rei de Ericeia (1585), O pasteleiro de Madrigal (1595),O Rei calabrez ou o “falso 

de Veneza” (1598). Esses 4 falsos Reis D. Sebastiões, que Jaqueline Herman nos traz, mobilizaram e chamaram 

atenção se dizendo ser o Rei D. Sebastião e que vinham para Restaurar o trono de Portugal, todos foram presos e 

tirando o primeiro, condenado a Galés perpetua, foram condenados a morte de forma cruel, visando servir de 

exemplo a outros candidatos a D. Sebastiões. Veja em: Ver: HERMANN, Jacqueline, Op.Cit. p.249-271 
27

 Mateus Alvares conhecido como O Rei de Ericeia, chegou a mobilizar mil homens, e a Espanha teve que intervir 

militarmente para destruir esse pequeno exercito que defendia que Mateus Alvares era o verdadeiro D. Sebastião. 

Sobre isso veja: Ver: HERMANN, Jacqueline, Op.Cit. p.252-255 
28

 ELIAS, Norbert; SCOTSON, John. . Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de 

uma pequena comunidade. Rio de Janeiro (RJ): Zahar, 2000. 
29

 Além da morte exemplar para os envolvidos com os falsos D. Sebastiões, promovido pela Espanha, autores como 

Bocarro, que também tentou intepretar as trovas, foram perseguidos e no casso de Bocarro por não se sentir seguro 

fugiu do Reino. Ver: AZEVEDO, J. Lúcio, Op. Cit.p.49-51 
30

 Ver: HERMANN, Jacqueline, Op.Cit. p.233 
31

 Trecho das trovas de Bandarra edição de Nantes retirado de. AZEVEDO, J. Lúcio, Op. Cit. P.59 
32

 AZEVEDO, J. Lúcio, Op. Cit. P.60-61 
33

 AZEVEDO, J. Lúcio, Op. Cit. P.59-60 
34

 Somente em 1668 e firmado um acordo de paz definitivo ente Portugal e Espanha. 
35

 Ver: PIRES, Antonio Machado. D. Sebastião e o Encoberto. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1982.p.88 
36

 Ver: HERMANN, Jacqueline, Op.Cit. p.54 
37

 Ver: BESSELAAR, José Van Den. O Sebastianismo-História Sumária. Lisboa: Biblioteca Breve, 1987.p.139 
38

 Ver: BESSELAAR, José Van Den Op. Cit. P. 80-88 
39

 Ver: AZEVEDO, J. Lúcio, Op. Cit. P.95-96 
40

 Ver: PIRES, Antonio Machado. D. Sebastião e o Encoberto. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1982.p.80 
41

 Ver: BESSELAAR, José Van Den Op. Cit. P. 96 
42

 Ver: ANSART, Pierre.Ideologias, conflitos e poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
43

 Ver: ANSART, Pierre.Ideologias, conflitos e poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.p.29 
44

  “A anedota prova que ainda no dia do grande júbilo havia gente que via D. João IV apenas um precursor do 

Encoberto tal como São João Baptista o fora do Messias”. Ver: PIRES, Antonio Machado. D. Sebastião e o 

Encoberto. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1982.p.102. “Para acalmar alguns que serviam no palácio real, D 

joão IV teria dito que ocupava o trono provisoriamente, comprometendo-se a devolvê-lo a D. Sebastião, seu 

verdadeiro dono, tão logo ele voltasse”. Ver: HERMANN, Jacqueline, Op.Cit. p.234 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 

10 

 

                                                                                                                                                              
45

 Ver nota 46. 
46

 Ver: ANSART, Pierre.Ideologias, conflitos e poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.p.30 
47

 É interessante analisarmos as datas de cada edição e o momento histórico que passava Portugal. A edição de 1644 

foi escrita depois da restauração de Portugal e feita  a pedido do embaixador de D. João IV, e nela se deixava 

entender que o Encoberto seria D. João IV ao contrario da edição de 1603, onde se deixava mais claro que o 

Encoberto era D. Sebastião. Durante as guerras contra Napoleão surgiu outra edição, que previa a derrota de 

Napoleão. Depois da revolta do Porto em 1820, também surgiu outra edição para conformar agora essa nova 

realidade. É importante analisarmos isso, para entendermos essa construção das Trovas do Bandarra. Veja está lista 

de edições em: PIRES, Antonio Machado. D. Sebastião e o Encoberto. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian,1982.p.69-70 
48

 GIRARDET, Raoul. Mitos e Mitologias Políticas.São Paulo: Schwarcz, 1987. 
49

 Ibidem.p.68 
50

 Ibidem.p.67 
51

 Sobre a vida de D. Sebastião veja: HERMANN, Jacqueline, Op.Cit. p.73-121 


