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“Reuniram-se então os fariseus para deliberar 

entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas 

suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos 

com os herodianos, que lhe disseram: ‘Mestre, 

sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de 

Deus em toda a verdade, sem te preocupares com 

ninguém, porque não olhas para a aparência dos 

homens. Dize-nos, pois, o que te parece: É 

permitido ou não pagar o imposto a César?’. Jesus, 

percebendo a sua malícia, respondeu: ‘Por que me 

tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se 

paga o imposto!’. Apresentaram-lhe um denário. 

Perguntou Jesus: ‘De quem é esta imagem e esta 

inscrição?’. ‘De César’ – responderam-lhe. Disse-

lhes então Jesus: ‘Dai, pois, a César o que é de 

César e a Deus o que é de Deus.’” (Mateus 22, 15–

21) 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

RESUMO 

 

PAES, Bruno Lincoln Ramalho. O Direito Divino dos Reis em Ricardo II, de William 

Shakespeare. 2020. 240 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia e Teoria Geral do Direito) - 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

O trabalho consiste na análise interdisciplinar entre a peça Ricardo II, de William Shakespeare, e 

algumas das questões fundamentais da Filosofia e História do Direito e da assim chamada Teologia 

Política. Como tema central, a articulação entre as dimensões temporais e espirituais do poder, que tanto 

marcaram a cristandade e a reconfiguração do equilíbrio dos poderes a partir da Reforma Protestante. 

Nos fins da idade média, importando a doutrina eclesial do “Corpo Místico de Cristo”, o poder civil 

retorna a um processo de mistificação, culminando na reunião dos “dois gládios” sob a figura absolutista 

de Henrique VIII, doravante o marco referencial da Idade Moderna. É sob este novo tipo de regime 

monárquico que Shakespeare, contrariando um meio majoritariamente anglicano, escreve sua crítica 

sutil— mas insidiosa — ao pretenso direito divino dos reis, na peça Ricardo II. Longe de ser filho de 

seu tempo, a dissertação propõe a interpretação de que o dramaturgo inglês era herdeiro de uma longa 

tradição intelectual e espiritual medieval e que, ao fim e ao cabo, tinha muito em comum com pensadores 

da Escola de Salamanca do século XVI e XVII. 

Palavras-chave: Direito e literatura; direito e religião; Shakespeare; Ricardo II; Teologia Política. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

PAES, Bruno Lincoln ramalho Paes. The Divine Right of Kings in Richard II, by William 

Shakespeare. 2020. 240 f. Dissertation (Master in Philosophy and General Theory of Law) - 

Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 
     

This work consists of an interdisciplinary analysis between William Shakespeare's play Richard II and 

some of the fundamental questions of the philosophy and history of law and the so-called political 

theology. Its central theme is the articulation between the temporal and spiritual dimensions of power, 

which left its mark both in Christianity and in the reconfiguration of the balance of powers since the 

Protestant Reformation. At the end of the Middle Ages, borrowing the ecclesial doctrine of the “Mystical 

Body of Christ”, civil power had returned to a process of mystification, culminating in the reunion of 

the “two daggers” under the absolutist figure of Henry VIII, henceforth the frame of reference of the 

Modern Age. It is under this new kind of monarchical regime that Shakespeare, contrary to a largely 

Anglican environment, writes his subtle — but insidious — criticism of the alleged divine right of kings 

in the play Richard II. Far from being a product of its time, the dissertation proposes the interpretation 

that the English playwright was heir to a long medieval intellectual and spiritual tradition and, after all, 

had much in common with the School of Salamanca thinkers of the sixteenth and seventeenth centuries. 

 

    Keywords: Law and literature; law and religion; Shakespeare; Richard II; Political Theology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estética e Ética 

 

“Se me pedirem para identificar o motivo da capacidade de 

Shakespeare, eu diria - superioridade de intelecto - e ponto final." 

(Thomas Carlyle) 

 

Dentre as inúmeras questões que frequentemente agitam e dividem os debates 

intelectuais contemporâneos, figura o tema das relações entre o Direito e a Arte. Sabe-se que 

há uma conexão entre o mundo literário e o mundo jurídico, algo que foi abordado sob 

diferentes matizes1. Mas até que ponto estas relações influenciam a prática do Direito? Uma 

ideia importante é a de que, não só os clássicos literários fornecem uma miríade de reflexões 

pertinentes ao universo jurídico-filosófico, como também servem de leitmotiv para entender a 

prática jurídica enquanto constante exercício de interpretação. É como se a Literatura fosse uma 

grande professora para a educação hermenêutica — como se Dante, Shakespeare, Proust, 

Dostoiévski e Kafka tivessem algo a dizer sobre a maneira pela qual devemos ler a Constituição 

e interpretar as normas.  

Antes de mais nada, observe-se que a relação entre Direito e Arte é, afinal, o diálogo 

entre ética e estética, trabalhadas há muito pelos filósofos gregos clássicos. A ética como o ramo 

da filosofia responsável pela investigação dos princípios que orientam o comportamento 

humano, as virtudes e os complexos de regras valorativas e morais dentro de um determinado 

contexto social; estética, por outro lado, como ramo filosófico que investiga os fundamentos 

ontológicos do Belo. Em que pese a aparente distinção radical, para Aristóteles e Platão 

                                                 

 1 Cf. Mara Regina de Oliveira, Shakespeare e a Filosofia do Direito: um diálogo com a tragédia Julio César. 1. 

ed. Rio de Janeiro: Corifeu, 2006 e Direito & Arte, São Paulo: 2016. 
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a estética era estudada e integrada com o estudo da lógica, dialética e ética. Ora, o belo, o bom 

e o verdadeiro — os “transcendentais” da escolástica — formavam, no limite, uma só 

unidade gnosiológica. 

Com o passar dos anos, a filosofia da Arte se torna ramo autônomo, como que amputada 

do estudo da ética; o bom e o belo não mais se tocam e tornam-se não raras vezes antagônicos 

na modernidade. Se em Aristóteles a poética tinha como função, mediante o belo, fazer 

propender a alma humana ao bem e ao verdadeiro e, mediante o horroroso, fazer afastar-se do 

mal e do falso, o século XX, particularmente nos escritos dos pós-modernos, conhecerá a cisão 

definitiva entre as duas dimensões. 

Mas a Arte continua a ser poiesis (produção), expressão da realidade humana em 

objetos externos. Deixando de lado, por ora, questões de transcendência e metafísica, e se seria 

ainda tarefa da arte empreender possíveis aberturas ao etéreo, interessa aqui ressaltar o quanto 

a estética vincula-se, tangencia e entremeia-se com a ética e, desse modo, afeta diretamente a 

sociedade. Na medida em que a arte entra no espaço social, fazendo-se ao mesmo tempo espelho 

e criação do real, valores são criados, positivados, negados e mimetizados. O juízo estético, tal 

como o juízo ético, é parte integrante da cultura e pode conduzir tanto a um mundo de ideais 

elevados, quanto de ideais baixos. 

  Entendendo o Direito para além de seu sentido estrito, não só como o conjunto de 

normas e regras positivadas que regem o comportamento humano, mas também como o estudo 

dos fundamentos da Justiça, do Poder e do Estado, então mister abarcar o estudo da Ética nessa 

investigação epistêmica. Relevante, nesse sentido, menos um enfoque na dogmática jurídica e 

mais no estudo do Direito em seu sentido amplo e filosófico e, consequentemente, nas suas 

intersecções com a ética e política.  

  Com efeito, o teatro de William Shakespeare, sendo forma privilegiada de 

manifestação artística, permite o diálogo intenso com as indagações e aporias mais caras ao 

estudo da filosofia do Direito: qual a natureza da Justiça? O que é “dar a cada um o que é seu”? 

O que são o Poder, o Estado e a Autoridade? A moral e a virtude? Qual o fundamento e o sentido 

do discurso jurídico? Qual a fonte valorativa das normas? Que relação há entre linguagem e 

interpretação? São temas que marcaram desde sempre o estudo da filosofia do Direito, de 

Aristóteles a Hans Kelsen, de São Tomás de Aquino a John Finnis. 

 Em Shakespeare, o maior dos dramaturgos, autor de uma obra que o crítico Harold 

Bloom classificou de “Bíblia secular”, o teatro torna-se imagem do mundo por excelência: 
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nossos dramas, vicissitudes, paixões e conflitos são apresentados de tal forma que alguém 

poderia suspeitar que não houve aspecto da alma humana — mesmo os cantos mais recônditos 

— que o artista desconhecesse; é como se um espelho fosse apresentado diante da plateia, que 

tem a oportunidade de espiar suas próprias entranhas. E não é este o procedimento consciente 

que Hamlet realiza para seu tio usurpador ao encenar o crime de regicídio? Espelho dentro do 

espelho, pois. 

Parafraseando Harold Bloom (1999), à pergunta “De novo Shakespeare?", deve-se 

responder: "E quem mais haveria de ser?". A crítica de orientação romântica, desde William 

Hazlitt, ensina que o que há de mais relevante em Shakespeare pode ser encontrado mais em 

Chaucer e em Dostoievski do que em seus contemporâneos como Marlowe e Ben Jonson. Nele, 

os personagens tornam-se genuínas possibilidades humanas: percebemos a complexidade das 

emoções, dos desejos, dos temores e vicissitudes que se agitam na nossa própria alma. Se é 

verdade que os grandes filósofos abrem as possibilidades da inteligência, também deve ser que 

os grandes literatos abrem os horizontes da experiência humana. 

 

Ricardo II, os dois corpos do rei e os dois gládios  

 

Depois de sua primeira tetralogia histórica (Henrique VI, parte 1, 2 e 3 e Ricardo III) e 

de Rei João, espécie de interlúdio entre dois ciclos, Shakespeare inicia a sua segunda tetralogia, 

composta de Ricardo II, Henrique IV 1 e 2, e Henrique V. Destas, Ricardo II (1595) é aquele 

que melhor enfrenta os problemas concretos que emergiram na Inglaterra absolutista do século 

XVI: no centro da narrativa de tomada de poder por Henrique Bolingbroke contra seu primo, o 

soberbo e vaidoso rei Ricardo, está a questão do direito divino dos reis.  

Por fazer parte da linha de sucessão real, o rei considera-se um ungido que detém o cetro 

da autoridade espiritual, o que em termos práticos lhe daria o direito de governar acima de todos 

os acidentes, expropriando seus parentes, banindo nobres, majorando tributos ilimitadamente: 

nada é proibido para o monarca-Deus. No entanto, confrontado diante da realidade cambiante 

do poder, Ricardo é deposto com irônica facilidade por seu primo, agora Henrique IV. 
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Humilhado, o protagonista descobre ao fim que foi vítima de uma grande autoilusão: acreditar 

que seu privilégio de mando, fruto do mero arranjo da sociedade civil, tinha algo de 

intrinsecamente sagrado. 

A imagem de Shakespeare remete diretamente a outros personagens reais, 

particularmente Henrique VIII, o responsável pelo cisma anglicano em 1534, que alçou-se a 

simultaneamente a soberano civil e Chefe da Igreja nacional. Teorizada pela recém nascida 

Igreja Anglicana e por juristas do período elisabetano e jacobita, a tese do direito divino dos 

reis se intensifica ao longo do século XVI, com a formação no imaginário coletivo de que os 

reis possuiriam dois corpos, um natural corruptível, e outro incorrupto e etério: um corpo 

místico. O rei seria a manifestação de Cristo na Terra. 

Com efeito, este rei-duplo não era algo novo, mas importado de doutrinas eclesiais e 

cristológicas, como a concepção de Cristo como dotado de dupla natureza, divina e humana, 

mas não separadas ou confundidas. O que era novo e não podia ser encontrado em nenhuma 

representação de poder no período medieval, conforme atesta Kantorowicz (1998), foi a busca 

de um tratamento jurídico diferenciado a cada uma das pessoas do rei, de forma que em cada 

caso se devesse responsabilizar uma das pessoas por determinada ação.  

No contexto ocidental, o tema dos poderes se desenvolveu principalmente em torno das 

relações entre o Estado, símbolo do poder temporal, e a Igreja Católica Apostólica Romana, 

símbolo do poder espiritual. O confronto dessas duas realidades remonta à própria fundação do 

Cristianismo e rendeu extenuante trabalho aos Padres da Igreja, aos Pontífices e aos filósofos 

medievais e modernos por vários séculos. 

A clássica distinção de Santo Agostinho entre a Cidade de Deus e a Cidade dos homens, 

a doutrina do Papa Gelásio I acerca da autoridade papal (gelasianismo), o Dictatus Papae de 

Gregório VII com as bases da Reforma Gregoriana, a bula Unam Sanctam do Papa Bonifácio 

VIII, a Concordata de Worms celebrada entre o Papa Calisto II e o Imperador Henrique V, são 

apenas alguns exemplos históricos mais eloquentes do diálogo entre a Igreja e o poder civil.  

No âmbito jurídico, foram várias as repercussões do tema. Pode-se citar, por exemplo, a 

questão das fontes e fundamentação do direito, as teorias da justiça, a dualidade e possível 

complementariedade entre direito civil e direito canônico etc. O jurista norte-americano Harold 

Berman (2006), em sua obra Direito e Revolução, nota que é possível destacar na “tradição 

jurídica ocidental” uma característica bastante notável: a pluralidade de jurisdições em 

coexistência e competição. A gênese desse pluralismo é justamente a existência de duas ordens 
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complexas e distintas, a ordem civil e a ordem eclesiástica ou o poder temporal e o poder 

espiritual. O atrito entre essas duas esferas culminou na Querela das Investiduras (1075), evento 

que bem simbolizou a busca de uma distinção efetiva entre as duas jurisdições e em torno do 

qual Berman desenvolveu a sua tese. 

A relativa autonomia da ordem temporal é posição defendida pela longa trajetória do 

pensamento cristão. Desde cedo o poder secular é definido como instituição do direito natural, 

cuja finalidade é promover o bem comum dentro de uma determinada comunidade. A Igreja, 

por outro lado, seria responsável pela dimensão sobrenatural, pelos destinos espirituais das 

almas. Eis o que viria a ser chamada de doutrina gelasiana das duas espadas; tal nome deriva 

do fato de que o Papa Gelásio I (492–496) tenha enviado uma carta de admoestação ao 

Imperador Anastácio, lhe ensinando que há dois poderes mediante os quais o mundo é 

governado, o poder espiritual dos clérigos e do sumo pontífice e o poder temporal dos reis. 

Também São Gregório, em carta dirigida ao Imperador Maurício, relata que o Imperador 

Constantino Magno, senhor de quase todos os reis e príncipes do mundo, sentou-se durante o 

sínodo de Nicéia em lugar inferior em relação ao ocupado pelos bispos presentes, 

reverenciando-os como autoridades. Trata-se, portanto, do reconhecimento da existência de 

duas ordens distintas, que não obstante possuem pontos de contato e cooperação.  

 Mas a origem da autonomia das realidades temporais podem ser remetidas a um 

momento ainda anterior, no famoso episódio em que Cristo ensina a dar a César o que é de 

César e a Deus o que é de Deus. Ponto decisivo na história humana, Cristo sepulta a tradição 

teocrática da antiguidade, “desdivinizando” a autoridade temporal do Império. O Estado e a 

Igreja doravante com atividades diferentes, encarnadas em representantes diversos, os quais 

devem atuar conjuntamente para o bem comum.  

 Na Idade Média, especialmente com Tomás de Aquino, ápice da filosofia escolástica, 

vigora a concepção de que a lei humana é ordenada a um fim (bem comum) e está submetida à 

hierarquia de leis superiores, lei natural e divina. Se a lei visa a ordenação do bem comum, 

pertence à multidão (totius multitudinis), ou ao representante dessa multidão (gerentis vicem 

totius multitudinis), a legitimidade para a constituição da lei. Ou seja, cabe ao povo por vias 

diretas ou indiretas, a escolha dos governantes e a feitura das leis, pois todo poder por ele deve 
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passar (omnia potesta a deo per populum) (Summa Thelogicae, II-II, q. 90 a q.108). Todo 

governante é vigário do povo e, nessa qualidade, não pode ser dele separado por qualquer 

atributo essencial superior.2 

Sendo vigário do povo, em Aquino, os cidadãos possuiriam o direito de resistir quando 

as leis expedidas ferissem gravemente a lei natural; mais que isso, há justeza até mesmo na 

resistência armada que se faz a uma tirania, seja a de reis legítimos, seja a de usurpadores. E 

tem-se aí uma aproximação entre alguns escolásticos e Shakespeare, que não era alheio a tais 

questões: a resistência e a deposição podem ser legítimas, pois o Rei não é mandatário divina 

de coisa alguma, mas antes alguém que governa com o consentimento popular.  

Ora, se a personagem de Ricardo é representante da vontade divina, então, em oposição 

a Tomás de Aquino e outros filósofos e teólogos católicos, a sociedade e a ordem atuais 

emanariam diretamente de Deus. Tal crença, muito representada, por exemplo, na literatura 

popular e em lendas anglo-saxãs medievais (como Beowulf), é “oficializada” pelos primeiros 

pensadores absolutistas, como Jacques Bossuet e seu La Politique tirée de l'Écriture sainte. E 

assim marca-se o declínio da Idade Média e o surgimento do mundo moderno: a teoria da Igreja 

como um “Corpo Místico de Cristo” é importada do governo eclesial para o governo civil e o 

monarca volta a se tornar uma figura et imago Christi et Dei.  

March Bloch (1993), em Os Reis Taumaturgos (1924), igualmente observou que do 

século XII ao XVIII, mas sobretudo no tempo de Luís XIV — paradoxalmente, época do 

racionalismo —, a “fé no rei” era determinante na concepção da realeza — e assim um poder 

não depende só das razões que dá para se justificar (discurso jurídico), mas de camadas mais 

subterrâneas, semi-míticas, em que pode adquirir obediência irrestrita e apoio popular. Se por 

um lado “o rei é rei porque Deus quer”3, de outro, o sucedâneo histórico do absolutismo, o 

Estado leigo liberal, como notam tão bem Carl Schmitt (1992) e Claude Rivière (1989), 

incorpora a doutrina formulada pela teologia católica, adaptando-a ao processo político do 

Estado-Nação. Por este fato, vê-se como as relações entre poder temporal e espiritual são 

complexas e altamente relevantes para uma boa compreensão da História do Direito. 

Note-se, ainda, que a ascensão do regime Absolutismo é paralela ao processo de 

decadência e descrédito do tomismo, quando do aparecimento das filosofias de Duns Scotus 

                                                 

  2 Cf. Jacques Maritain, O Homem e o Estado, São Paulo: Agir, 1956.  

  3 Cf. obra de mesmo título de Jacques Bossuet. 
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(1266-1308) e Guilherme de Ockham (1287-1347), ambos de tradição franciscana. Enquanto 

Aquino fundamentou sua metafísica no que se pode chamar “realismo moderado”, os 

pensadores mencionados abriram o flanco para o voluntarismo e o nominalismo, os quais 

pavimentam a estrada intelectual para a emergência do Absolutismo e todo o cortejo de 

intelectuais que o justificaram. 

No entanto, ocorre um período de ressurgimento — ou tentativa de ressurgimento, com 

mais razão se diria — do pensamento tomista, marcadamente à época do Concílio de Trento 

(1545-1563). É a chamada Escolástica tardia, ou pós-escolástica, que emerge principalmente 

na Universidade de Salamanca. Depois de Tommaso de Vio (1469-1534), filósofos e teólogos 

da recém fundada ordem jesuíta, como Francisco de Vitória (1483-1546), Luís de Molina 

(1535-1600), Domingo de Soto (1494- 1660), Francisco Suárez (1548-1617), Juan de Mariana 

(1536-1624), entre outros, combinaram o pensamento de Aquino com novos elementos, abrindo 

novas áreas do conhecimento como o Direito Internacional (“direito das gentes”) e a 

macroeconomia. Esta segunda fase do tomismo é, de certo modo, reação ao fideísmo, ao 

nominalismo e ao absolutismo que ganham força após o século XIV. 

E é Francisco Suarez, o contemporâneo espanhol de Shakespeare e o grande filósofo da 

Contra-Reforma, quem realiza a defesa mais vigorosa da liberdade de consciência perante o 

absolutismo de Jaime I. Convidado pelo Papa Paulo V, Suarez expôs com máxima clareza, em 

seu Defensio Fidei Catholicae, a tradição política da Igreja em relação ao livre consentimento 

do povo acerca da legitimidade do poder régio, opondo-se frontalmente à nova tradição 

protestante anglicana, a qual creditava o rei como soberano absoluto, substituto de Deus, e que 

por isso mesmo não responderia por seus atos perante a sociedade civil.  

Ora, de volta à peça, Ricardo II é justamente a tragédia de um homem incapaz de tomar 

responsabilidade por seus próprios atos, e que pretende — sem sucesso — livrar-se dos 

encargos mediante a tese absolutista do direito divino. Mas há realmente bases para sustentar a 

tese de que Shakespeare teria rejeitado o “Mito Tudor”? O trabalho pretende responder a esta 

pergunta de maneira afirmativa, de modo que Ricardo II possa revelar uma visão política que é 

substancialmente “gelasiana” em seu modo de lidar com a autoridade, o direito e a governança. 

Não se trata de um preciosismo, tão pouco desejo de usar o dramaturgo como cavalo de 
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batalha para propagar alguma ideologia, mas sim de uma questão de suma relevância acadêmica 

e científica: se Shakespeare se coloca ao lado de uma tradição espiritual e política que o 

antecede, então Ricardo II é definitivamente obra que coloca em xeque a noção então muito 

advogada de que o monarca representasse o Cristo na Terra. Assim sendo, pode ser uma peça 

fundamental para a compreensão de um período histórico que teve consequências jurídicas, 

políticas e teológicas significativas, interessando a todo aquele que se proponha a investigar a 

dinâmica Igreja-Estado no início da História moderna. 

Ao mesmo tempo, não temos o objetivo de traçar um retrato definitivo da 

postura política de Shakespeare. Longe disso, o poeta apesar de dono de obra tão vasta e única, 

foi mestre em criar uma barreira muito eficaz entre sua personalidade e seus escritos. Para G. 

K. Chesterton, as crenças do inglês eram um enigma (“não sei dizer com certeza se era um 

católico ou protestante”) e, para Harold Bloom, qualquer tentativa de imprimir uma ideologia 

em obra tão rica, recai invariavelmente em pobres reducionismos. Seus muitos personagens e 

múltiplas vozes dificultam a vida de todo aquele que se propõe a encontrar seu alter-ego. Afinal, 

a voz do autor está no bispo de Carlisle ou no Jardineiro? Shakespeare era católico ou anglicano? 

Nenhum dos dois lados podem ser provados, porque Shakespeare não escreveu tratados de 

teologia, mas peças de teatro. Da peça pode-se deduzir elementos que não estão materialmente 

no texto, constituindo interpretações acerca da intenção do autor (metatexto) — e isto jamais 

poderá produzir certezas, apenas indícios.  

 Assim, devemos confessar, trata-se de apenas uma entre várias possibilidades de recortes; 

só assim justiça será feita ao grande artista que legou uma quantidade admirável de símbolos 

poético-literários — e o símbolo, como lembra Susanne Langer, é uma matriz de intelecções, 

não um produtor de silogismos; nada obstante, o erro oposto, muito presente na chamada new 

criticism, é o de cisão absoluta entre autor e obra, como se coisas completamente distintas 

fossem. O autor não é sua obra, mas a obra não existe sem um autor que, invariavelmente, 

imprime sua marca e crenças na produção artística. Eis a permanente tensão entre o autor, ciente 

de seu fazer e legítimo “proprietário” de sua produção, e a obra dotada de “vida própria” e 

aberta à leitura. 

O trabalho pretende, no que poderia chamar-se um “autorismo moderado”, tematizar os 

possíveis pensamentos, costumes e atitudes de Shakespeare ante as questões políticas, buscando 

entender como isso se reflete na estrutura dramática das obras, particularmente em Ricardo II e 

sua pertinência para a reflexão zetético-jurídica. Serão abordados os seguintes itens: 

I– Conceituação de Direito, Poder e Autoridade sob a perspectiva da pragmática jurídica 
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desenvolvida por Tércio Sampaio Ferraz Jr. e Mara Regina de Oliveira. 

II– Discussão sobre a natureza do teatro shakespeariano, seu vigor, nuances e o papel 

particular que Ricardo II ocupa nas peças históricas e na totalidade de sua obra. Aplicação do 

referencial teórico à Ricardo II, de maneira a desenvolver a ideia de desconfirmação da 

autoridade que aparece na peça.  

III– A partir da leitura crítica de Bárbara Heliodora, sintetizar o status questionis 

interpretativo de Ricardo II para, com efeito, lançarmos uma nova hipótese. 

IV– Situar o contexto religioso-político de Shakespeare, desde o Ato de Supremacia de 

Henrique VIII até as conspirações contra a rainha Elizabete e o rei Jaime I. 

V– Abordar as origens teológicas próximas da noção de direito divino dos reis, 

ressuscitada pelos pais da Reforma, Martinho Lutero e João Calvino. 

VI – Abordar as origens teológicas remotas do direito divino dos reis, e estabelecer o 

momento em que ocorre a ruptura da tradicional doutrina dos dois gládios durante a alta idade 

média e início da idade moderna, possibilitando a emergência do Absolutismo como “solução” 

de união entre as castas civis e espirituais.  

VII — Traçar um paralelo entre a “visão política” shakespeariana e a doutrina gelasiano-

hierocrática dos pensadores tomistas da assim chamada Escola de Salamanca, particularmente 

com os escritos do jesuíta Juan de Mariana, defensor do tiranicídio como corolário do direito 

de resistência.  

Com olhar crítico e global, pretendemos fugir das amarras do dogmatismo jurídico e 

assim contribuir aos estudos da história e filosofia direito sua relação possível relação com o 

teatro shakespeariano. Hoje, época de culto inaudito ao especialismo, nada mais importante que 

reafirmar a filosofia como rainha das ciências, condição de funcionamento de todas as demais 

disciplinas, que a ela devem se integrar e prestar contas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, construímos uma espécie de círculo que se inicia com a análise de 

Ricardo II, retroage a seus aspectos histórico-políticos, investiga a origem próxima e remota do 

direito divino dos reis e termina com o pensamento da pós-escolástica, em certa medida 

congruente e afinado com as “posições políticas” de Shakespeare. Longe de ser casual, esse 

itinerário foi fruto da tentativa de se buscar as raízes de uma certa ideia política — a 

representação do poder civil e espiritual sob uma mesma persona pública — que é cara à 

concepção do Estado moderno. 

O primeiro capítulo desenvolveu o tema da interdisciplinaridade, a preferência pelo 

raciocínio zetético-jurídico e a exposição do aparato referencial da pragmática jurídica 

desenvolvida por Tércio Sampaio Ferraz Jr. e Mara Regina de Oliveira, estrutura conceitual 

privilegiada para trabalhar com uma peça tão sofisticada quanto Ricardo II. Entendendo o poder 

como um jogo de dissimulação e a realidade da comunicação normativa como uma permanente 

disputa sobre a reação dos destinatários das normas, apreendemos as três possibilidades do 

receptor perante uma autoridade: confirmação, rejeição e desconfirmação. Das três, a 

desconfirmação é a mais radical, pois que ignora uma autoridade, deixando de reconhece-la 

enquanto tal. 

No segundo capítulo, a leitura da desconfirmação é aplicada à peça, de modo que a 

narrativa da tomada de poder por Bolingbroke é apresentada não enquanto tragédia de uma 

nação que nega os direitos sanguíneos de seu soberano e que haverá de pagar o preço pela 

usurpação — hipótese abraçada por críticos como Eustace Tyllard —, mas tão somente como a 

trama da natural fragilidade do discurso jurídico: Henrique IV sobe ao trono como um 

desconfirmador por excelência. No mesmo capítulo, são apresentadas as análises de Ernst 

Kantorowicz, para quem a peça constituiria a melhor chave literária na compreensão da doutrina 

jurídica dos dois corpos do rei. Para ele, o drama de Ricardo é o da gradativa perda da unidade 

corporal régia, em que Deus e Homem vão se desidentificando até se encontrarem em polos 

opostos, restando, ao fim, o corpo humanizado — porque humilhado — de um governante que 

foi vítima de si mesmo. 
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No terceiro capítulo, apresentamos algumas das leituras clássicas sintetizadas por 

Bárbara Heliodora, quem apresenta uma nova hipótese fortemente amparada em Maquiavel: 

Ricardo II não seria uma apologia do direito divino dos reis, produto de um autor que teria 

recebido a influência das homilias da Igreja Anglicana com passiva obediência, mas obra de 

um arguto crítico social, lúcido das implicações profundas que os discursos teológicos possuem 

para o poder. Sem perder a concepção medieval em relação à ordem hierárquica do ser — o que 

um tomista chamaria de analogia entis —, Shakespeare teria rejeitado a visão de que qualquer 

desobediência civil atentaria contra esta mesma ordem. 

No quarto capítulo, a partir de autores como Andrew Hadfield, procuramos recortar 

melhor o contexto histórico e político-religioso da era Tudor e jacobita, capturar a rede de 

influências literárias e políticas de Shakespeare, além de detalhar o conteúdo jurídico dos Atos 

de Supremacia de Henrique VIII e Elizabeth I, o núcleo de fé da Igreja Anglicana e as investidas 

literárias de Jaime I, um dos primeiros a elucidar a natureza dos direitos divinos dos monarcas 

absolutistas. É dessa época também a defesa de Roberto Belarmino, Francisco Suárez e outros 

da consciência papista diante das obrigações juramentais e outras perseguições impostas aos 

católicos da ilha britânica. 

Recuo necessário, o quinto capítulo investigou as origens da tese teocrática no interior 

da obra dos primeiros reformadores, Martinho Lutero e João Calvino. O primeiro, ao 

desvalorizar a doutrina do direito, em particular a concepção do direito natural clássico, fez da 

lei positiva o centro referencial único do crescente Estado-Leviatã, de modo que a ordem do 

príncipe torna-se a expressão da própria vontade divina, enquanto o segundo reformador levou 

adiante o projeto de anexação absoluta do direito à moral cristã, o que em termos concretos 

resultou no experimento social de Genebra. Em que pese muito dos luteranos e puritanos terem 

promovido aberturas, por vezes radicais, ao tiranicídio, aderimos à tese de Michel Villey, 

segundo a qual os pais do protestantismo só puderam concluir pela radical rejeição ao direito 

de resistência.  

Mas foi preciso identificar ainda as origens pré-modernas da concepção real teocrática, 

motivo pelo qual o sexto capítulo tratou da relação tensional entre a potestade secular e 

espiritual desde o início da chamada baixa Idade Média. A partir de nomes como Harold 

Berman, a reforma (ou revolução) de Gregório VII é descrita como o ponto de partida da 

“tradição jurídica ocidental” e um movimento que procurou libertar a Igreja do controle 

exercido pelas autoridades temporais, o que resultou em uma doutrina canônica cada vez mais 

definida acerca da subordinação essencial do gládio material ao espiritual — sem negar a 
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autonomia das realidades temporais —, posição que denominamos hierocrática. Neste ponto 

decisivo da história eclesial, o Papa se vê como a liderança que reassume o título de “Sumo 

Pontífice” e chefe da Cristandade, prerrogativa outrora usurpada pelos imperadores. 

No capítulo final, seguimos o reenquadramento da doutrina dos dois gládios nas obras 

de alguns dos teólogos, filósofos e juristas da Escola de Salamanca, de forma que a defesa do 

direito de resistência e do justo tiranicídio aparecessem como corolário natural da concepção 

teológico-política gelasiana, em contraste com as elaborações eusebianas reacesas nos teocratas 

elisabetanos e jacobitas. Ademais, abrimos a hipótese de que Shakespeare teria entrado em 

contato com o mais radical dos pós-escolásticos, o padre jesuíta Juan de Mariana, que escreveu 

também tratados econômicos monetários, tema possivelmente oculto em Medida por Medida.  

A partir da matriz aristotélico-tomista, os salmanticenses lidaram com as instituições do 

poder secular de modo muito semelhante ao que foi exposto em Ricardo II: a concessão do 

poder civil aos monarcas pertence diretamente à comunidade (causa eficiente), enquanto Deus 

permanece como Senhor de todos os reinos e principados (causa final). Assim o é porque, 

devido à natural sociabilidade humana, o poder jurídico é instituto do direito natural, enquanto 

os domínios de ordem espiritual competem ao âmbito da religião.  

O rei Ricardo, ao se pretender divinamente instituído ao trono, confunde o reino da 

natureza com o reino da Graça e, por isso, está condenado a ser deposto pelo primeiro que 

compreender que a dinâmica da governança é de fato regida por muito menos. Henrique IV é, 

afinal, a emergência da realpolitk em um mundo encantando pela poética de Ricardo, tão 

sublime quanto efêmera: if we live, we live to tread on kings (Henry IV 1, V, ii).  
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