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RESUMO 

 

Essa dissertação de mestrado tem como objetivo a análise de um conjunto de 

tratados com a temática referente ao duelo, produzidos na Península Itálica do século 

XVI. Para tanto, vamos utilizar as versões impressas desta documentação, desenvolvida 

pelos chamados professori d’onore, em conjunto com as obras dos juristas e filósofos 

morais, que no período em questão desenvolveram suas teorias sobre o combate 

interpessoal. Num ambiente marcado por um maior controle social por parte da Igreja e 

da justiça civil, esses poderes também atuaram no sentido de regular a maneira que a 

nobreza resolvia suas tensões. Nessa nova circunstância, encontramos as mais variadas 

reações nas vozes que se ocuparam em discutir questões relacionadas a uma prática 

estritamente ligada ao conflito e à violência. Portanto, pretendemos analisar não os 

elementos jurídicos ou técnicos pertinentes ao duelo, mas sim, todo um conjunto de lições 

que buscavam uma melhor maneira para os leitores cortesãos conviverem com os seus 

pares e manterem-se nas suas posições. Com essa abordagem, almejamos compreender 

as estratégias de acomodação formuladas e indicadas para os leitores se adaptarem ao 

maior controle social presente nessas sociedades de corte em formação. 

 

Palavras-chave: Península Itálica; nobreza; duelos; tratados; violência. 
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ABSTRACT 

 

This master thesis aims to analyze a set of treatises on the duel theme, produced 

in the Italic Peninsula of the 16th century. To this end, we will use the printed versions of 

this documentation, developed by the so-called professori d’onore, in addition with the 

works of jurists and moral philosophers, who in that period developed their theories of 

interpersonal combat. In an environment marked by greater social control by the Church 

and civil justice, these powers also acted to regulate the way the nobility resolved their 

tensions. In this new circumstance, we find the most varied reactions in the voices that 

were busy discussing issues related to a practice strictly linked to conflict and violence. 

Therefore, we intend to analyze not the legal or technical elements pertinent to the duel, 

but rather a whole set of lessons that sought a better way for courtly readers to live with 

their peers and stay in their positions. With this approach, we aim to understand the 

accommodation strategies formulated and indicated for readers to adapt to the greater 

social control present in these emerging courtship societies. 

 

Keywords: Italic Peninsula; nobility; duels; treatises; violence. 
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INTRODUÇÃO 
 

Na presente dissertação temos como objetivo o estudo da tratadística que teorizou 

a prática do duelo. Para tanto, nos concentramos basicamente em textos produzidos e 

impressos na península itálica do século XVI. Embora as obras direcionadas ao tema do 

combate privado fossem produzidas num longo espaço de tempo, a documentação 

analisada neste trabalho foi escrita na segunda metade do Quinhentos. No que diz respeito 

ao espaço geográfico, mesmo com a eventual produção fora dos territórios italianos, o 

norte da península tornou-se um polo de grande divulgação deste tipo de tratadística. Na 

sua maioria impressos na cidade de Veneza, esses livros evidenciavam a preocupação em 

teorizar e formular ensinamentos voltados para os leitores que pudessem envolver-se num 

duelo. Mesmo sendo um tema quase desconhecido no Brasil, as pesquisas relacionadas 

aos estudos do tema em questão tornaram-se uma vertente importante em países da 

Europa. Sendo um fenômeno de longa duração, encontrado em diferentes territórios, o 

duelo acabou transformando-se num campo de estudo extremamente fértil. Diante desse 

quadro, optamos por um recorte que desse prioridade a uma temporalidade histórica 

específica, no caso a Idade Moderna. Outra medida que foi tomada diz respeito ao modo 

que esses tratados seriam analisados para a produção da nossa dissertação.  

No caso do período escolhido, a segunda metade do século XVI foi um momento 

de grande produção de tratados, seja por parte de juristas filósofos morais ou ‘professores 

de honra’. Essa diversidade acabou gerando diferentes tendências quando se tratava de 

teorizar acerca do tema. Por outro lado, não podemos esquecer que o Concílio de Trento 

acabou por proibir a prática do duelo. Mesmo no âmbito da justiça secular, a tentativa de 

controle da violência privada se fazia presente naquele ambiente. Nesse contexto, as obras 

que fazem parte do nosso estudo não se mostram homogêneas quando se trata de condenar 

ou aprovar o recurso ao duelo.  

 Assim sendo, nossa pesquisa se situa numa temporalidade histórica que mesmo 

com a propagação e discussão de um tema relacionado à violência, tinha como medida a 

restrição e controle desses impulsos. Essa tensão proporcionada por uma prática de 

violência privada que enfrentava um maior controle social ou até mesmo proibição, serve 

aos estudiosos da história do duelo no começo da época moderna, como um modo de 

historicizar esse instituto, seus apoiadores e detratores. Porém, não poderíamos 

desenvolver um trabalho que priorizasse apenas o estudo do duelo na península itálica do 
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século XVI, visto que esse tema já foi amplamente trabalhado. Desse modo, as 

preocupações presentes em nosso estudo, embora não deixem de lado as referências 

bibliográficas pertinentes aos temas gerais do duelo, da violência, do controle social e da 

sociedade cortesã se preocupa em primeiro lugar em compreender qual o papel desta 

tratadística e quais as intenções dos sujeitos que dedicaram páginas e páginas à reflexão 

deste tema.  

Seguindo esse caminho, direcionamos nossas análises aos conteúdos destes livros. 

Num primeiro instante pode parecer que os tratados de duelo tinham como escopo teorizar 

e regular tal prática, entretanto, acreditamos que esses impressos também serviam a outros 

propósitos. Não se trata de exagerar na originalidade da nossa pesquisa, tentando 

reinventar e reclassificar totalmente as diretrizes presentes nesses livros, apresentando-os 

como alheios aos trâmites do duelo. Ao contrário, sem negar seus usos e importância no 

desenvolvimento na teoria da arte de duelar, nossa leitura das fontes entende que além 

dessas lições teóricas, outros temas se faziam presentes nas preocupações dos escritores. 

Por meio da hipótese acima citada, nos aprofundamos na temática sobre os 

conflitos e questões de honra que tomavam lugar nas cortes europeias do Quinhentos, 

com o objetivo de analisar como a literatura da época utilizou determinado tema (combate 

privado/duelo) para educar os cortesãos. Nossa hipótese tem como ponto de partida o 

estudo da necessidade de produzirem tratados sobre o duelo (além de teorizar e regular 

os confrontos) como uma forma de proteger os membros da nobreza. Tão interessante 

quanto compreender os termos técnicos e jurídicos contidos nos tratados, é válido 

problematizar as lições escritas para os leitores se livrarem de certos problemas que 

poderiam causar a sua desgraça, sejam eles referentes ao duelo ou não. Nesse cenário, os 

ensinamentos que orientavam a boa condução e execução do duelo, também poderiam ser 

úteis para regularem algumas relações sociais. 

Observando os elementos pedagógicos e educacionais dessa tratadística, será 

possível conhecer melhor os valores que guiavam os autores e seus leitores. Por meio da 

análise das questões contidas nos tratados, construímos algumas hipóteses sobre 

determinadas práticas de um grupo social do século XVI. Nesse sentido, nossa dissertação 

foi muito influenciada pelos trabalhos do historiador francês Roger Chartier, tanto por 

causa das suas reflexões sobre a produção e circulação de livros no Antigo Regime, como 

pela sua grande contribuição no campo da história cultural. Valendo-se desse referencial, 

é possível compreender qual era o comportamento esperado, como esse comportamento 
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foi transmitido e ensinado para esse grupo, e finalmente, quais valores poderiam ser 

assimilados por esses sujeitos, já que, como bem apontou José Barros D’ Assunção no 

seu trabalho acerca da história cultural, nos aproximamos de uma concepção que: 

Privilegia as ‘práticas’ e ‘representações’, noções essas que são 

bastante úteis, porque através delas podemos examinar tanto os objetos 

culturais produzidos, os sujeitos produtores e receptores de cultura, 

como também os processos que envolvem a produção e difusão cultural, 

os sistemas que dão suporte a estes processos e sujeitos, e por fim as 

normas a que se conformam as sociedades através da consolidação de 

seus costumes1. 

Essa interpretação abre a possibilidade de alargar o papel dos escritores cortesãos 

que formularam esses tratados, se levarmos em conta que os documentos podem ser 

entendidos como uma montagem, tributários das ações conscientes ou não dos agentes 

envolvidos na sua produção2.Também, traz a oportunidade de sugerir hipóteses em 

relação ao que se esperava de um nobre do século XVI, e quais eram os modelos de 

comportamentos esperados desse grupo. Portanto, devemos pensar na influência desses 

ensinamentos no momento que os leitores se dedicavam às lições contidas nos tratados, 

influência essa que pode ter orientado vários membros da nobreza no momento de agir e 

conviver em determinada corte.  

Por meio da apresentação da nossa temática e proposta de análise historiográfica, 

é possível perceber como parte da historiografia do duelo e da tratadística se ocuparam 

em interpretar esse fenômeno, sua consequente manifestação na sociedade da época e 

como os atores sociais apreendiam essa prática. Entretanto, fica claro que o objetivo 

central desses autores ainda era as dimensões relacionadas ao combate. Evidentemente, 

não vamos prescindir de toda essa bibliografia específica, muito menos, temos a intenção 

de refutar a contribuição dos estudiosos sobre o tema. Ao contrário, nosso escopo é 

justamente utilizar esse referencial teórico em conjunto com as obras que analisaram o 

maior controle social e a violência na Época Moderna, para formular outras hipóteses em 

relação ao papel dos tratadistas que escreveram suas obras na península itálica do século 

                                                           
1 BARROS, José D’Assunção. História Cultural: um panorama histórico historiográfico. Dossiê: A Justiça 

no Antigo Regime. Textos de História, vol. 11, n.1/2, 2003.p. 161  
2 LE GOFF, Jacques. História e memória. 4ª ed. Campinas: Unicamp, 1996. p.547. 
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XVI, no intuito de apresentar suas estratégias na educação dos seus leitores, frente à 

violência existente no período. 

Fazendo uso das interpretações acimas descritas, é possível inserir os tratados num 

contexto de maior controle social, afinal, havia uma tentativa de mediar as relações 

interpessoais. Além disso, pode-se compreender o estabelecimento dos papeis sociais a 

partir do seu nascimento, gênero e posição. Entretanto, mais do que um simples reflexo 

deste controle, encontramos estratégias de acomodação por parte dos teóricos do duelo. 

Desse modo, se nos atentarmos para as orientações propostas por esses escritores, 

veremos aquilo que se esperava de um nobre que fizesse uma leitura dos tratados. 

Finalmente, a partir dessas constatações podemos isolar algumas lições que tentaram dar 

conta desta proposta educacional, comparando-as, para encontrar os diversos caminhos 

apresentados aos leitores. Em suma, se levarmos em conta a “importância da escrita na 

difusão de instruções para a nobreza ou para os tratados de civilidade formulados por 

pedagogos e moralistas”3, bem como as “práticas de leitura, a circulação do escrito, a 

produção de um discurso, oral ou impresso, como consolidadoras de sociabilidades 

culturais”4, todo o conjunto de lições contidas nesses documentos podem ser analisadas 

de modo que consigamos compreender os elementos culturais de um grupo social. 

Quando se trata de combate interpessoal como forma de solucionar questões de 

honra, pode-se dizer que esse bem era valorizado pelos mais variados componentes 

daquela sociedade. Entretanto, devemos salientar que os textos analisados eram 

direcionados aos cortesãos do sexo masculino e membros da aristocracia, ou seja, aqueles 

aptos para o duelo. Sabendo que existiu um grupo de intelectuais preocupados em refletir 

sobre o combate interpessoal, e um conjunto de prováveis participantes destes embates, 

decidimos no primeiro capítulo apresentar quem eram esses sujeitos, bem como os 

espaços que eles frequentavam. No caso da Itália, a pluralidade de componentes da 

aristocracia, oriundos de várias origens e ofícios, evidencia a heterogeneidade daqueles 

que se consideravam nobres naquela época. Contudo, o que parece ser um complicador, 

devido às dificuldades de classificar os membros dessa elite, não impede que 

considerações sejam feitas se levarmos em conta que essa falta de homogeneidade típica 

da nobreza italiana não impedia que esses sujeitos frequentassem os mesmos espaços, e 

                                                           
3 CHARTIER, Roger. A mão do autor e a mente do editor. São Paulo: Unesp, 2013. p. 29. 
4 ROCHE, Daniel. A história dos livros e dos seus usos. In: RIOUX, Jean Pierre; SIRINELLI, Jean-François 

(Orgs). Para uma história cultural. Lisboa: Editorial Estampa, 1998. p. 38. 
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dividissem valores semelhantes. Somando-se a essa tentativa de compreender quem era 

esse público leitor, não deixamos de lado o próprio tema da violência que até mesmo se 

confunde com o duelo. Mantendo a nossa premissa de que esses tratados também incutem 

modelos considerados corretos, entendemos que discutir a agressividade e a sua tentativa 

de controle é pertinente justamente porque em algumas páginas daqueles impressos as 

diretrizes propostas indicavam ao público maneiras de evitar e contornar atos e posturas 

violentas. 

Passando para o segundo capítulo, iniciamos um trabalho mais aprofundado com 

as fontes. Porém, antes de começar a análise dos capítulos em si, decidimos apresentar os 

proêmios presentes nos livros. Desse modo, ao me debruçar sob esse conjunto de 

dedicatórias, me deparei com múltiplos usos destes espaços no momento que os escritores 

se reportavam aos seus homenageados. Seja para louvar os feitos militares de uma família 

poderosa (da qual o antepassado do tratadista fez parte), pedir auxílio ao senhor por causa 

de uma possível acusação de plágio, ou mesmo, disputas intelectuais entre tratadistas, os 

proêmios foram utilizados com diferentes propósitos além do ato de prestar homenagem 

a alguém. Essa separação entre conteúdo dos livros e proêmios, além de auxiliar na 

compreensão desses tratados, alarga as funções desses livros, afinal, tão importante 

quando indicar lições para os leitores ou estabelecer um diálogo com determinado 

potentado da época, aponta para os usos que os tratadistas faziam dos seus escritos, com 

o objetivo de concretizar seus interesses. Assim sendo, esse volume de informação acabou 

tomando grande parte do segundo capítulo, em conjunto com uma bibliografia que 

contribuiu para contextualizar de forma mais clara o mercado editorial e a circulação de 

livros na península itálica do século XVI. Se a nossa intenção era mostrar os usos que 

eram feitos desses tratados, no sentido de transmitir múltiplas informações, foi 

interessante apresentar nessa parte da dissertação como os próprios autores se valiam das 

suas publicações, criando mecanismos para divulgar suas ideias, antes mesmo do início 

dos livros que se ocupavam de teorizar acerca da arte de duelar.  

No terceiro capítulo, embora ainda estivéssemos analisando os usos da temática 

duelista, ‘saímos’ dos ‘paratextos’, para nos dedicarmos aos capítulos em si. Diante da 

variedade de tratados e abordagens teóricas por parte dos escritores, optamos por buscar 

nos livros temas recorrentes, para verificar se certas questões estavam presentes nas 

preocupações dos autores. Como foi dito acima, o objetivo era investigar nos tratados 

elementos da teoria do duelo voltados para ensinar lições comportamentais aos leitores. 
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Conforme fui desenvolvendo as leituras das fontes, percebi outras lições e diretrizes 

criadas pelos autores, que embora ainda estivessem relacionadas ao duelo, diziam muito 

mais respeito aos possíveis duelistas, do que o combate propriamente dito. Desse modo, 

em mais de uma obra a preocupação com os considerados inaptos ao duelo (seja por 

indignidade ou por privilégio) pautou as preocupações dos tratadistas. Portanto, a 

recorrência deste tema fez com que nossa análise não deixasse de lado essas questões. Ao 

discorrerem acerca dos considerados indignos ao duelo, os tratadistas apresentavam o 

modo considerado correto na hora de agir, direcionando o comportamento dos seus 

leitores.  

No caso dos vetados ao combate por privilégio, também havia o direcionamento 

do comportamento dos leitores frente aos seus iguais ou superiores. Com efeito, essas 

diretrizes que enfatizavam o melhor modo de agir e se comportar, seja pelo exemplo 

negativo ou por meio dos sujeitos teoricamente vetados ao duelo (mulheres, religiosos, 

crianças, letrados), criava-se modelos de comportamento para determinados leitores 

cortesãos. Depois de tratar as questões acima citadas nas primeiras partes do segundo 

capítulo, desenvolvemos uma reflexão sobre um tema que também esteve presente em 

mais de um tratado. A questão relacionada aos nascidos de forma ilegítima, foi trabalhada 

por alguns escritores. Diante desta constatação, restava saber se os considerados bastardos 

eram vistos de forma positiva ou negativa. De um modo geral, os autores usaram este 

tema não para condenar ou excluir os nascidos nessa condição. Ao contrário, o debate 

referente à permissibilidade de bastardos num combate de duelo foi visto de modo 

positivo pelos teóricos. Com isso, esses tratadistas acabaram criando uma imagem 

positiva destes sujeitos, inclusive, defendendo a possibilidade de superação desta 

‘mácula’, por meio do comportamento considerado digno ou com os feitos militares, 

tornando-os aptos para o duelo. 
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CAPÍTULO I- Celebrações, obrigações e disputas: a vivência nas 

cortes italianas e o significado do duelo como instrumento da 

defesa da honra  
 

1-As muitas faces da nobreza: a pluralidade das elites italianas da modernidade 
 

No século XVI, longe de ser um espaço geográfico unificado, a península estava 

dividida em repúblicas, principados, ducados e senhorias. Somando-se aos múltiplos 

poderes presentes nessas localidades, não podemos esquecer a predominância dos 

Habsburgos em boa parte da Itália, após a série de oito conflitos que envolveu algumas 

potências da Europa no que ficou conhecido como Guerras Italianas (1494-1559). Esse 

cenário de predominância espanhola pode ser comprovado em números, ou seja, dos “13 

milhões de habitantes da península 5 milhões eram súditos do rei espanhol”5. Mais do que 

isso, as relações entre os territórios italianos e o império ibérico eram vistas no auxílio 

que alguns estados recebiam. Enquanto tropas espanholas ajudaram militarmente o 

Ducado de Saboia, Gênova e Roma, no mar as esquadras de galeões do Piemonte, de 

Gênova e da Toscana eram financiadas, como tentativa conjunta de proteger a costa de 

ataques6. Além dos estados italianos, importantes famílias foram beneficiadas com esse 

apoio, pois, foram agraciadas com o acesso às prestigiosas ordens de cavalaria (Ordem 

do Tosão de Ouro, Santiago, Alcântara, Calatrava e Montesa) cujos ‘hábitos’ eram 

distribuídos para membros da nobreza7. Toda essa proximidade com a monarquia 

espanhola, por meio da ajuda aos territórios italianos, bem como aos potentados que 

habitavam esses espaços, evidencia as relações entre as penínsulas. Mas o que se pode 

dizer a respeito dos envolvidos nesses acordos? 

Fica claro que essas aproximações foram levadas a cabo por um grupo social 

restrito, que comumente chamamos de nobreza. No caso italiano, evidencia-se a 

variedade de carreiras que eram exercidas pela aristocracia. Por causa da guerra, o 

comando militar e a diplomacia tornavam-se ocupações importantes. Entretanto, a 

universidade também seria uma opção, atraindo jovens nobres para as profissões 

                                                           
5 HANLON, Gregory. Early modern Italy, 1550-1800: three seasons in European history. Londres: St 

Martin's Press, 2000. p. 74.    
6 Ibid. p. 74.   
7 Ibid. p. 75. 
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relacionadas ao direito, medicina, administração e docência8. Portanto, quando se trata de 

definir o que seria um nobre italiano do século XVI, temos que ter em mente que essa 

classificação poderia servir aos membros de diferentes meios. Embora as funções fossem 

variadas, em muitos casos essa elite dividia espaços de convivência. Como aponta 

Hanlon, “as grandes famílias mantinham cortes, atraindo outros nobres para seus palácios, 

como seguidores. Festividades nobres incluíam justas na rua, banquetes, música e danças, 

interlúdios, dramas, declamações e concertos”9. Ainda de acordo com o autor, os palácios 

contavam com objetos de arte e mobília, e, eram concebidos de uma maneira que esses 

aspectos fossem ostentados. Além disso, não eram totalmente privados, possibilitando, 

que os proprietários recebessem outros nobres, mercadores, oficiais e dependentes que 

frequentavam seus salões10. 

A variedade das carreiras e profissões nas quais os nobres italianos estavam 

inseridos pode causar certa confusão em comparação com a aristocracia de outros 

territórios. No seu estudo clássico intitulado Sociedade de Corte, Norbert Elias ao 

considerar as diferenças entre a nobreza de espada e a nobreza de toga aponta que “uma 

das barreiras mais importantes que separam da massa do povo as duas formações nobres 

da sociedade francesa, a d’épée e a de robe, é a proibição legal de os nobres tomarem 

parte em qualquer empreendimento comercial”11. Entretanto, no caso italiano essas 

tensões devem ser analisadas levando em conta as especificidades da aristocracia 

peninsular. Assim, as atividades do comércio ou mesmo os cargos de ofício eram 

preenchidas pela aristocracia. Parte da nobreza veneziana ou mesmo a família Médici não 

tinham sua origem num passado militar e guerreiro, mas sim, na realização de práticas 

comerciais. Isso não quer dizer que não existia uma nobreza militarizada na Itália do 

Quinhentos, afinal, diversos estados italianos passaram por guerras e conflitos ao longo 

da primeira metade do século XVI.  

Claudio Donati esteve atento aos problemas em torno do conceito de nobreza, 

quando analisou o papel dos nobres italianos durante as Guerras de Itália e a consequente 

supremacia dos Habsburgos. O historiador italiano mostra que mesmo naquele tempo não 

havia consenso que pudesse dar conta das definições a respeito de quem seria nobre. 

Assim, “havia diferenças claras, particularmente em relação ao envolvimento no 

                                                           
8 HANLON. Op. cit. p. 167. 
9 Ibid. p. 174. 
10 Ibid. p. 174. 
11 ELIAS, Norbert. A sociedade de corte. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.p. 87. 
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comércio, participação em responsabilidades cívicas, o uso de armas de guerra, e a 

preferência por viver no campo ou na cidade”12.  

Ao apresentar o debate que havia em torno do tema, Donati indica que diante da 

disparidade e diferenças entre as atividades que a aristocracia estava envolvida, ou 

mesmo, os lugares onde preferiam viver (campo ou na cidade), tornava-se difícil uma 

palavra final. Desse modo, “os costumes locais eram usados como referenciais para 

incluir mercadores e banqueiros entre a nobreza, devido ao fato de que a nobreza rural 

tinha uma importância marginal na política e na sociedade”13. Embora essa afirmação de 

possa parecer exagerada, o ponto que levamos em conta é que o historiador italiano 

entende que as coisas não se davam da mesma forma em outros territórios: 

Na região napolitana, Lombardia, Alpes e Apeninos a nobreza rural 

exercia um papel importante, como na maior parte da Europa cristã da 

França, Alemanha e Inglaterra. A Espanha ocupava uma posição 

intermediária onde ambos os tipos de nobreza eram considerados iguais: 

o nobre (in civitatibus) urbano que descendia de famílias antigas cujas 

riquezas vinha de várias fontes, e as famílias rurais (in campis 

commorantes), que viviam exclusivamente de rendas das suas terras14. 

Diante desse cenário, dentro e fora dos territórios italianos, evidencia-se um 

caráter heterogêneo da aristocracia europeia. Portanto, a multiplicidade de origens e 

atividades exercidas por esses sujeitos, bem como as diferenças, culturais e geográficas 

além de indicar clivagens dentro desse grupo social, apontam para tensões e atritos, que 

em certos casos eram resolvidos seguindo as realidades de cada região. Dessa forma, 

proporcionavam negociações e acordos para a manutenção de posições dentro das 

hierarquias da nobreza. Se por um lado torna-se difícil uma definição do que era ser um 

membro deste distinto grupo, por outro fica claro que havia meios para contornar os 

entraves criados para delimitar o pertencimento, por meio de uma nobilitação que se 

afirmava num primeiro momento no seu ambiente de origem, seja urbano ou rural. 

Conforme vamos descobrindo as tensões criadas a partir das profissões e locais de 

origem, surgem algumas perguntas que podem auxiliar numa melhor compreensão acerca 

das relações entre as elites da península itálica. Ora, a oposição entre campo e cidade pode 

                                                           
12 DONATI, Claudio. The profession of arms and the nobility in Spanish Italy: Some considerations. In: 

MARINO. A. John; DANDELET, Thomas James (Orgs). Spain in Italy: politics, society e religion 1500-

1700. Boston: Brill, 2007. p. 300. 
13 Ibid. p. 301. 
14 Ibid. p. 301. 
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gerar uma certa confusão no que diz respeito às relações entre os habitantes destes dois 

espaços. Se o costume de cada lugar indicava uma realidade própria no seio de cada 

comunidade, inclusive com margem para manobras no sentido de desenvolver uma 

cultura aristocrática, isso não deve ser confundido com uma total falta de relação entre a 

nobreza rural e urbana. Christine Shaw no seu estudo da nobreza militar italiana durante 

a Renascença, entende que essa elite, rural e militarizada (composta de barões e castelãos) 

não estavam aparte da vida nas cidades. Portanto, “esses senhores de terras e armas 

mantinham influência no meio urbano, ou seja, eram vozes muitas vezes dominantes”15. 

Embora a violência pudesse acarretar distúrbios e lutas entre as famílias do meio rural e 

os citadinos, a autora nota as proximidades entre esses grupos. Mesmo que geralmente 

não vivessem num ambiente citadino, haviam conexões entre os habitantes dos meios 

rural e urbano por meio de alianças e laços políticos, sendo que alguns grupos citadinos 

procuravam as elites da nobreza militar para suporte e apoio16. 

A situação torna-se ainda mais complexa porque nem todos os membros da elite 

eram portadores de uma titulação. Ou seja, nobres não necessariamente tinham títulos, ou 

importantes territórios. As atividades relacionadas aos negócios proporcionaram riquezas 

às famílias de base urbana, sendo essas classificadas como nobres, e, mesmo que 

pudessem ser designados de ‘patriciado’ (elites de Veneza, Gênova, Florença e Milão), 

os membros dessa elite e seus propagandistas literários frequentemente tinham a intenção 

de alargar suas nobres virtudes17. No caso veneziano, chama a atenção as tentativas de 

mudança de status no sentido de abandonar as ‘atividades mecânicas’, com o objetivo de 

conquistar um cargo burocrático. Essa prática da segunda metade do século XVI, mesmo 

que de modo informal, exigia que a mudança de profissão ocorresse ao menos por três 

gerações, para os cidadãos que quisessem obter alguma nomeação18.  

Essas tentativas de mudanças de estatuto social, inclusive, com formas de 

comprovação do abandono de certas atividades consideradas indignas, tinham um caráter 

prático como o caso acima descrito. Na verdade, as situações se tornavam mais complexas 

porque não havia uma uniformidade quando se tratava de aceitar ou não a nobreza que 

                                                           
15 SHAW, Christine. Barons and Castellans: The Military Nobility of Renaissance Italy. Boston: Brill, 

2014. p. 51.  
16 Ibid. p. 66.  
17 BLACK, Christopher. Early Modern Italy: A social History. Londres: Routledge, 2001 p. 130. 
18 BELLAVITIS, Anna. "Ars mechanica" e gerarchie sociali a Venezia tra XVI e XVII secolo. In: M. 

Arnoux, P. Monnet (orgs) Le technicien dans la cité en Europe occidentale, 1250-1650. Roma: Ecole 

Française de Rome, 2004. p. 3-4.  
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muitos buscavam alcançar. Na prática em algumas cidades e estados, nobres exerciam 

ativamente o trabalho de mercadores, sem a diminuição dos seus status de nobre, ou 

aparente perda de prestígio social19. Entretanto, Black não toma esse dado como absoluto, 

e apresenta certos matizes nas relações entre as elites. Ou seja, mesmo que Bartolomeo 

d’Aquino tenha alcançado um título de nobreza, mesmo sendo mercador, outras famílias 

colocaram imposições (por causa da sua origem) quando esse tentou desposar a irmã do 

Conde de Conversano. Por outro lado, a família Litta de Milão recebeu títulos de nobreza, 

inclusive com poderes políticos, mesmo tendo feito fortuna com o comércio20. 

 Diferentes trajetórias, nem sempre com o resultado esperado pelos envolvidos. 

Porém, os exemplos apontados por Christopher Black, na sua análise da aristocracia 

italiana, favorecem uma interpretação que evidencia as variadas origens dos que 

almejavam posições nos meios da nobreza italiana. A complexidade se encontra no fato 

de que embora existisse certa margem para a acomodação dentro do grupo social, também 

havia restrições e empecilhos. Contudo, para o nosso estudo, o que deve ser levado em 

conta é que embora nem todos fossem considerados iguais ou equivalentes, em muitos 

casos as relações interpessoais entre esses sujeitos aconteciam, mesmo que fosse de 

formas contraditórias e excludentes. 

 

 

2-A corte e as suas realidades 
 

Por mais diversas que fossem, as elites na Itália moderna frequentavam espaços 

em comum. Acima, logo no início do nosso texto, quando estávamos discutindo as 

diferentes carreiras que um jovem nobre poderia almejar, apresentamos de forma breve a 

importância do espaço de corte, bem como o significado do palácio para as elites do 

período em questão. Entretanto, é necessário tecer outras considerações referentes aos 

modos que as cortes italianas poderiam se organizar. Como tentamos demonstrar, as 

diferentes origens da aristocracia italiana durante a época moderna, também estavam 

relacionadas aos espaços geográficos onde esses grupos residiam. Entretanto, a oposição 

entre meio rural e urbano, embora seja útil para conhecer os modos como a nobreza estava 

                                                           
19 BLACK. Op. cit. p. 132. 
20 Ibid. p. 132. 
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distribuída nos territórios da península, não pode se tornar um critério absoluto no sentido 

de criar uma simples dicotomia entre campo e cidade. Ora, como tentamos evidenciar nas 

páginas anteriores, havia uma influência dos poderosos do meio rural no ambiente 

citadino, e com isso acabava-se criando uma relação entre os habitantes das duas 

localidades. Importantes cortes de Florença, Piemonte, Nápoles, Sicília e Vaticano, 

atraiam poderosas figuras políticas oriundas da aristocracia rural, famílias de mercadores 

ou de profissões liberais; mas também escritores, músicos e artistas, muitos de origens 

humildes21. 

 O exemplo apresentado acima além de indicar que esse fenômeno acontecia em 

diversos territórios da península itálica, também deixa claro que sujeitos de diferentes 

ocupações poderiam transitar e experimentar a vivência da corte. Esse dado torna-se 

importante porque levanta a questão acerca das interações que esses homens mantinham 

quando estavam dividindo o mesmo teto. Mesmo num contexto onde todos têm origem e 

formação semelhante, poderiam ocorrer tensões e disputas. O que dizer então quando um 

aristocrata do campo tinha que interagir com algum mercador ou um artesão? Não seria 

nada incomum que entre conversas, danças e jantares, pudessem ocorrer disputas e 

animosidades.  Além disso, não podemos esquecer de outros personagens que estavam 

presentes naquele dia a dia. O componente artístico de uma corte proporcionava músicas, 

danças e espetáculos, entretanto, uma figura mais discreta poderia ser tão ou mais 

importante que os artistas. Escritores nas cortes evidenciavam a circulação de indivíduos 

que além de proporcionar um espetáculo artístico, levavam seus saberes para aqueles 

meios cortesãos, ou seja, exerciam influência intelectual nos frequentadores de 

determinada corte.  

Porém, esse caminho poderia tornar-se uma via de mão dupla, afinal, do mesmo 

modo que escritores e letrados promoviam seus saberes para um membro da elite, toda a 

vivência naqueles espaços também influenciava os escritores, especialmente quando se 

propunham a escrever sobre aspectos da vida do cortesão. Por último, mas não menos 

importante, não deixamos de lado as mulheres que estavam presentes nas cortes. Oriundas 

de diferentes níveis sociais, fica claro que as mulheres também exerciam seus poderes, 

inclusive, tomando decisões políticas22. Assim sendo, essas personagens tinham um papel 

ativo nas questões que eram discutidas nas cortes. Portanto, quando se trata de analisar as 

                                                           
21 BLACK. Op. cit. p. 133. 
22 Ibid. p. 133. 
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tensões e embates criados nesses lugares, deve-se levar em conta que algumas disputas 

envolviam cortesãos de ambos os gêneros. 

Como tentamos demonstrar, a diversidade das elites da Itália durante o Antigo 

Regime não impedia que esses nobres frequentassem os mesmos espaços. Ao invés de 

compreendê-los como grupos distantes e fechados, nos atentamos para as interações que 

o convívio proporcionava. Essa particularidade tinha lugar nas cortes que existiam na 

península itálica. Entretanto, se estamos falando de uma elite heterogênea, também 

levamos em conta que não havia somente um tipo de corte. Embora existissem 

semelhanças nesses espaços, certas particularidades são notadas. Black argumenta que: 

As cortes existiam fora de centros políticos sob o domínio de príncipes, 

cardeais ou nobres famílias patrícias. Constitutivas de setores da elite 

social e cultural, tanto cortes de Nápoles, Genova, Veneza e Milão 

pertencentes às famílias nobres do patriciado, quanto as cortes das 

famílias cardinalícias dos Farnese, Del Monte, Barberini ou Pamphili; se 

tornavam parte de uma intensa competição política e social23. 

 Conforme delineamos as articulações e os envolvidos nas disputas cotidianas que 

ocorriam nas cortes italianas do século XVI, torna-se evidente que em muitos casos os 

embates que tomavam lugar naqueles espaços poderiam decidir a sorte ou o azar dos 

participantes e frequentadores daqueles ambientes. O caráter competitivo que constituía 

aquele meio obrigava aos participantes a manutenção diária das suas posições e do seu 

prestígio. Diante desse quadro, nossa atenção volta-se para a formação do cortesão, no 

sentido de apresentar elementos que apontem para os aspectos educativos presentes nas 

cortes. Se além das festas e danças os atritos faziam parte do cotidiano, nosso trabalho 

pretende apontar algumas particularidades do meio no qual essa realidade ocorria, para 

melhor entendermos as estruturas e mecanismos que regiam as relações sociais, bem 

como as estratégias criadas e desenvolvidas pelos ilustres frequentadores dos palácios.  

Em primeiro lugar cabe ressaltar a importância de conseguir ingresso e vivenciar 

as experiências de tornar-se cortesão. Aqui estamos numa área onde as ações simbólicas 

estão cheias de significados. Portanto, ao conseguir acesso ao palácio, adentrava-se num 

território com suas próprias regras e estatutos. Como aponta Laura Vanni: 

A corte do latim cohors ao indicar o pátio, mas também a multidão, a 

corte, o séquito, era muito mais que o espaço físico do palácio. ‘Entrar 

                                                           
23 BLACK. Op. cit. p. 133. 
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na corte’ não significava atravessar o pátio anterior ao palácio ou interno 

a esse, subir costumeiramente amplas escadas e ascender ao interno 

do palácio, até- passando de quarto em quarto- ao cubiculum, ao 

aposento do senhor, secretíssimo e reservado a poucos; ‘entrar na corte’ 

significava, para o jovem pajem assim como para o jovem cortesão ou 

para o servidor ancião, trocar de vida, mudar a natureza, obter uma 

forma nova, adaptar-se a novas regras de comportamento, estimular as 

próprias capacidades profissionais com base nas funções desenvolvidas 

no palácio24. 

Como é possível perceber, o ingresso numa corte estava imbuído de profundos 

significados, que até mesmo passavam por uma alteração comportamental do novo 

membro pertencente ao seleto grupo. Cabe insistir nesse aspecto, afinal, essas mudanças 

aconteciam numa atmosfera de contato com outras pessoas. A aproximação e relação com 

o príncipe e outros cortesãos, a permanência dentro de um ambiente rico de valores 

pedagógicos, pressupunha uma transformação do súdito, implicando em novos modelos 

de comportamento25. 

Essa nova roupagem, ou mesmo ‘natureza’, estimulada entre os que obtinham 

acesso ao palácio, continha elementos educativos que eram desenvolvidos num complexo 

arquitetônico que por si só estava repleto de simbolismos. As funções da habitação, na 

interpretação de Vanni eram instrumentos de persuasão, pois, a grandeza do palácio 

representava o poder do proprietário, contrastando com aqueles que viviam na moradia 

principesca, ou ainda mais afastados dessa26. Ao pontuarmos a importância da própria 

habitação onde viviam os membros da aristocracia, evidenciamos um aspecto que pode 

parecer secundário, mas, na verdade, está diretamente ligado com os mecanismos de 

poder e afirmação que se faziam presentes naquela sociedade. Desse modo, a maneira 

como o ambiente era estruturado e compartilhado, acabava construindo hierarquias para 

aqueles que compartilhavam as dependências palacianas. Contudo, nossa intenção em 

apresentar essas particularidades não é somente por causa dos elementos arquitetônicos 

ou simbólicos das construções daquele período. Além disso, levamos em conta o caráter 

coletivo deste tipo de residência. 

                                                           
24 VANNI, Laura. La corte come istituizione ecucativa: la formazione del cortigiano. Studi sulla 

formazione, 2-2011, (pag. 127-141). Firenze University Press. p. 128-129.  
25 Ibid. p. 129. 
26 Ibid. p. 133. 
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Não seria possível o uso da imponência de um palácio como ostentação de força 

se o seu dono morasse sozinho naquele lugar. Todo um conjunto de pessoas também 

estavam presentes na vida diária das cortes. Nesse contexto, o séquito de membros e 

servidores que transitavam e mantinham suas vidas em torno de um senhor e do serviço 

que lhes era encarregado, contribuíam para a agitação daquele meio. Assim, fica claro 

que a vida na corte se tornava dinâmica. Isso porque havia a possibilidade de mudar de 

corte e tentar fazer carreira a serviço de outro príncipe, ou mesmo os que estavam a 

serviço de um senhor, não residiam constantemente no palácio27. Outras variações 

poderiam ocorrer, como “o translado de parte da corte para uma vila no interior, por causa 

do calor excessivo, até mesmo as pequenas ‘cortes particulares’ que giravam em torno 

dos familiares que viviam internamente no palácio”28. 

Com as indicações acima, nota-se que além da pompa e luxo, havia toda uma 

circularidade nas cortes italianas que transformava esses lugares, deixando-os com uma 

essência nada estática. Entretanto, não é certo negligenciar os aspectos políticos e 

administrativos presentes dentro e fora das paredes daqueles palácios. Nem só de viagens 

e manifestações de grandeza e riqueza viviam aqueles sujeitos. A manutenção da corte 

como centro de poder criava necessidades administrativas. Por meio de três órgãos 

“chancelaria, confiada ao segretario-cancelliere, da justiça, confiada ao auditore, e do 

fisco-tesouraria gerido respectivamente pelo ragioniere e tesoriere, a corte exercitava 

plenas funções sobre os aspectos econômicos, financeiros e fiscais do reino”29.  

Tão importante quanto os cargos da administração, as forças militares em serviço 

nas cortes, não podem ser negligenciadas. Como aponta Chabod, “a corte adotava um 

exército permanente mesmo em tempo de paz, seja sob forma de guarnição de castelo, 

passagens de fronteira, localidades importantes; seja sob forma de tropas móveis”30. A 

diversidade de servidores (administrativos e militares) naquele meio, ajuda no nosso 

trabalho porque aponta para pluralidade dos envolvidos no funcionamento da corte, 

indicando os mecanismos pelos quais o poder da nobreza era exercitado. Somando-se a 

isso, essa multiplicidade de funções não deixa de lembrar a própria diversidade das elites 

italianas, como tentamos demonstrar em outra parte deste capítulo.  

                                                           
27 VANNI. Op. cit. p. 135. 
28 Ibid. p. 135. 
29 Ibid. p. 135. 
30 CHABOD, Federico. Esiste uno Stato del Rinascimento? In: CHABOD, Federico. Scritti sul 

Rinascimento, Torino, Einaudi, 1967, p. 602. Apud. VANNI. Op. cit. p. 136. 
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Assim, as diferentes origens e competências dos nobres acabavam sendo úteis no 

contexto italiano porque proporcionavam para essas elites a possibilidade de oferecer seus 

serviços para algum poderoso. Seja um sujeito apto para a guerra ou mesmo alguém 

exímio com números e impostos, todos poderiam dar suas contribuições para o bom 

funcionamento daquela estrutura. E, por mais que existissem regras e protocolos, 

colocando cada grupo no seu espaço, não seria impossível imaginar que esses servidores 

tivessem encontros, até mesmo dividindo conhecimento. Portanto, a confluência de 

diversas experiências, trazidas ou criadas dentro e fora dos palácios, poderia produzir toda 

uma gama de elementos culturais que eram vividos no meio cortesão. Contudo, não é 

possível imaginar que naqueles belos edifícios só existia harmonia e polidez. Toda a 

diversidade poderia cair por terra, afinal, as tensões e disputas também se faziam 

presentes, ainda mais quando tipos tão diferentes dividiam a mesma habitação. 

 

 

3-Violência e controle social como aspectos da vida aristocrática  
 

Os estudos que se ocuparam das relações dos componentes da nobreza e da 

temática referente ao comportamento desse grupo social, chegaram a conclusões 

diferentes no que diz respeito aos modos como a aristocracia conduzia e resolvia os seus 

conflitos. Começando pelo estudo clássico do sociólogo alemão Norbert Elias, o conceito 

de processo civilizador foi utilizado pelo autor para analisar as transformações que 

“substituíram uma nobreza belicosa, por uma nobreza domada, com emoções brandas, 

uma nobreza de corte”31. Nesse contexto, “a maior centralização política nos Estados da 

época moderna trouxe consigo a proibição das vinganças individuais, o respeito à justiça 

coletiva, a necessidade imposta a cada indivíduo de um controle e de uma contenção”32. 

A partir desses dois exemplos, percebemos que teoricamente a configuração do ambiente 

cortesão estava pautada por uma organização que se orientava pela prudência no 

                                                           
31 ELIAS, Norbert. O Processo civilizador. Vol 2. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993. p. 216. 

32 VIGARELLO, Georges. A Virilidade Moderna: convicções e questionamentos. In: Alain Corbin, Jean-

Jacques Courtine, Georges Vigarello (Orgs). História da Virilidade: A Invenção da Virilidade. Das 

Antiguidade às Luzes.Vol 1. Petrópolis: Editora Vozes, 2012. p. 209.  
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momento de resolver as questões ligadas à violência, prudência essa que era tributária das 

mudanças de comportamento.  

Embora nem sempre considerada, essa transformação também afetou a estrutura 

e execução de um dos institutos mais importantes para a elite da época moderna, qual 

seja, o combate interpessoal, pois, “o aumento da regulação e civilidade do duelo não 

serviu somente para conter e controlar a violência. Havia a intenção de separar a violência 

ritualizada da aristocracia, em relação aos confrontos de outros grupos sociais”33. Até 

aqui, apresentamos interpretações sobre a influência de um maior controle nas mudanças 

dos hábitos e atitudes que envolviam um grupo social preocupado em solucionar as 

questões relativas à manutenção da honra, mesmo sendo desestimulado o recurso a uma 

saída considerada violenta. Tão importante quanto as forças civis que se ocuparam em 

conter e legislar sobre as disputas consideradas violentas, um outro poder estava atento 

em relação à violência e ao duelo. Assim sendo, a Igreja Católica durante o século XVI, 

por meio do Concílio de Trento realizado entre 1545 e 1563, proibiu a prática do duelo, 

inclusive condenando os duelos judiciais, bem como outros tipos de confrontos34. 

Portanto, esse evento está diretamente ligado a um maior controle sobre algumas 

atividades sociais consideradas incompatíveis com o ‘espirito’ do reformismo católico. 

Dentre essas atividades, a produção e circulação dos tratados de duelo também foi afetada, 

afinal esses impressos não escaparam dos escrutínios feitos pelos membros da Igreja35. 

Longe de se ocupar somente da violência interpessoal, as diretrizes de Trento se 

voltaram para uma outra instituição relacionada diretamente ao duelo. De acordo com 

Adriano Prosperi, a batalha em torno da família foi um momento essencial da relação 

entre a Igreja e a sociedade italiana na época do concílio. Se por um lado existia uma 

“grande quantidade de poderes e funções sedimentadas nas organizações parentais da 

época, em contrapartida, a afirmação de novas dimensões da presença da Igreja 

                                                           
33 FREVERT, Ute. The Taming of the Noble Ruffian: Male Violence and Dueling in Early Modern and 

Modern Germany. In: SPIERENBURG, Petrus Cornelis (Org). Men and violence: gender, honor, and 

rituals in modern Europe and America. Ohio State University Press, 1998. p. 40. 

34 RUFF, Julius. R. Violence in Early Modern Europe 1500-1800. Nova York: Cambridge University Press, 

2001. p. 79. 
35 Para uma melhor compreensão sobre o debate relacionado aos tratados Cf. DONATI, Claudio. A project 

of 'expurgation' by the Congregation of the Index: treatises on dueling. In: FAGNITO, Gigliola; 

MOZZARELLI, Cesare; ORESKO, Robert (Orgs). Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 



26 
 

perpassava a construção de uma relação individual com cada cristão como fiel”36. Assim, 

essa tensão deve ser levada em conta quando pensamos nas maneiras de recorrer ao 

combate no momento da resolução de uma questão que envolvesse a honra, justamente 

porque esse tipo de confronto também envolvia famílias em disputa. 

Não obstante essa interpretação acerca da mudança dos costumes e da postura da 

nobreza frente aos mecanismos de controle e fiscalização, diametralmente oposta a ela, 

se encontra a visão de Robert Munchembled. Os estudos do historiador francês, que 

percorreram um caminho diverso da noção de uma aristocracia mais branda, nos ajudam 

na compreensão da necessidade de olhar com maior atenção a violência na Época 

Moderna para além dos discursos normativos. Na sua obra História da Violência, 

analisando o duelo na França do século XVI, ele apresenta uma jovem aristocracia que 

codifica o duelo somente para ocultar a violência que essa prática traz para os seus 

membros37. Apresentando a grande utilização do recurso do combate armado na França 

e a paixão da aristocracia pelo combate interpessoal, ele faz uma interessante constatação 

“a civilização dos costumes descrita por Norbert Elias é apenas uma aparência. A 

crueldade se esconde mais do que nunca sob imperativas regras de civilidade, mas ela se 

torna tão mais intensa e radical entre os especialistas na arte de matar”38. Apesar de não 

negar o maior controle e a civilidade da corte, o historiador francês mostra o paradoxo 

dessa pretensa civilidade, que esconde a desejo de matar do cortesão. 

Todo esse panorama acerca dos posicionamentos e atitudes da nobreza no que diz 

respeito ao conflito e à violência interpessoal, bem como as relações desse grupo frente 

aos poderes que tentavam regular e controlar essas disputas, além de servir como suporte 

bibliográfico, auxiliam na contextualização do nosso estudo. Se estamos falando das 

elites italianas da modernidade, dos seus ambientes e modos de convivência, é para pensar 

as tensões causadas entre esses elementos. Isso abre a possibilidade de trabalhar com 

temas relacionados ao combate interpessoal, ao comportamento na corte, violência, 

endojustiça, vingança, controle social e honra, para analisar o discurso daqueles que se 

ocuparam em refletir, teorizar, discutir e viver esse conjunto de questões.  

                                                           
36 PROSPERI, Adriano. Tribunais da Consciência: Inquisidores, confessores e missionários. São Paulo: 

EDUSP, 2014. p. 305.  

37 MUCHEMBLED, Robert. Uma História da Violência. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. 

p.164. 
38 Ibid. p.174. 
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As reflexões de autores como Elias e Muchembled, não são totalmente 

excludentes, se usarmos seus escritos como um indicativo de que tanto a violência 

exacerbada, como as diretrizes no sentido de restringir e pacificar a sociedade impeliam 

estudiosos a desenvolverem tratados dedicados ao tema da violência e conflito, que em 

muitos casos ocorriam entre a aristocracia. Quando deslocamos o foco da análise para os 

recursos pedagógicos e comportamentais propostos para os cortesãos, criamos a hipótese 

de que seja numa sociedade mais branda ou mais violenta, foram criados meios para lidar 

com essas questões. Na verdade, a educação da nobreza, antes de ser um mero reflexo do 

controle social ou violência vivida na época, foi uma forma de indicar possíveis saídas 

para as contendas que ocorriam nas cortes, formulando diretrizes normativas voltadas 

para o correto modo de agir. Em suma, esse arcabouço teórico serviria tanto ao sujeito 

violento como para o que fosse pacífico, até porque ambos tinham que solucionar as 

prováveis disputas que teriam que enfrentar, com isso, servindo da melhor maneira na 

corte onde fosse frequentador. 

 

 

4-Estrutura e dinâmica do duelo por ponto de honra na Itália do século XVI 
 

No tópico acima, delineamos algumas interpretações sobre a violência e controle 

na sociedade moderna, tendo como eixo a prática do duelo, porém, cabe uma melhor 

discussão sobre o que foi esse instituto, e quem estava ligado direta ou indiretamente a 

essa realidade. Talvez, uma das formas mais viscerais de disputas entre os frequentadores 

das cortes europeias da modernidade tenha sido o duelo. Dar vazão ao confronto, fazendo 

uso de armamento, evidencia todas as tensões que levavam os competidores para as vias 

de fato. Dentre as inúmeras modalidades de combate interpessoal realizadas ao longo da 

história, o duelo praticado durante a Idade Moderna pode ser definido como uma luta 

“entre dois ou mais indivíduos (mas sempre com o mesmo número em ambos os lados), 

igualmente armados, com o propósito de provar a veracidade de uma disputa envolvendo 

questões de valor, coragem ou honra de cada combatente”39. Se estamos falando de um 

instituto de longa duração, que de acordo com o historiador Marco Cavina, teve no 

Renascimento italiano seu momento mais glorioso socialmente e mais refinado 

                                                           
39 BILLACOIS, François. The Duel: Its Rise and Fall in Early Modern France, editado e traduzido por 

Trista Selous (New Haven: Yale University Press, 1900), p. 5. Apud. RUFF. Op. cit. p. 77.   
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culturalmente, deve-se entender o ‘duelo de honra’, “no qual os gentiluomini e militares 

faziam questão de resolver grande parte das suas controvérsias sem a intromissão estatal, 

como diverso do combate ordálico ou torneio”40. 

Como deixamos explícito acima, a possibilidade do recurso às armas como forma 

de defender a honra e a posição, não pertencia a todos os membros daquela sociedade. 

Esse recurso era reservado aos nobres e aos homens de armas. Contudo, se observarmos 

as particularidades da aristocracia italiana, com as mais variadas origens dos membros 

deste grupo social diversificado, nota-se que no caso do combate privado, a possibilidade 

de usar armas para a defesa da honra estava ao alcance de diferentes sujeitos. Se, “por um 

longo tempo o duelo dizia respeito aos milites e nobiles, em torno da metade do 

Quinhentos, por efeito das mudanças em aspectos sociais e culturais, a prática do duelo 

não era mais exclusiva dos militares”41. Sendo assim, o recurso ao combate foi alargado 

para outros indivíduos que não faziam a profissão de armas. Esse dado não pode ser 

deixado de lado porque inclui todo um conjunto de nobres como prováveis duelistas. 

Dessa maneira, podemos utilizar a visão de Angelozzi sobre as diferenças entre os sujeitos 

históricos que se consideram nobres durante o Quinhentos. De acordo com o autor, havia 

na metade dos Quinhentos “uma nobreza que não exercitava a profissão de armas, cujas 

fortunas não eram fundadas por valores de audaciosos condotieros, mas da habilidade de 

manejar livros de contas e códigos de habilidosos mercantes, banqueiros e 

comerciantes”42. Por outro lado, também existia uma nobreza que mantinha relações com 

os assuntos guerreiros e com o manejo de armas43. Diante da pluralidade de homens e 

mulheres que buscavam a nobilitação e pertencimento nos altos círculos da Itália 

moderna, é de se estranhar que um instituto tão importante como o duelo fosse pertinente 

a um grupo minoritário dentro da nobreza, no caso, os militares. 

Para os que tinham acesso ao duelo, proteger e preservar seu prestígio também 

poderia ser feito por meio da disputa armada. E, essa visão de mundo só faz sentido se a 

inserirmos numa sociedade que valorizasse cada ação e reação dos indivíduos com os 

seus pares. Por isso, os elementos que compunham o duelo por ponto de honra, à primeira 

vista podem parecer contraditórios e sem sentido, mas se observarmos a lógica e o valor 

                                                           
40 CAVINA, Marco. Il sangue dell'onore: storia del duello. Bari: GLF Editori Laterza, 2005. p. 41. 
41 CASELLA, Laura. Onore del nobile e onore del militare. Duello e “armi” nella trattatistica (secc. XVI-

XVII): problemi in margine a una ricerca. Acta Histriae. 8, 2000. p. 325. 
42 ANGELOZZI, Giancarlo. ‘Il duello nella trattastica italiana della prima metà del XVI secolo’, In: 

Albano Biondi (Org.), Modernità: definizioni ed esercizi, Bolonha: CLUEB, 1998. p. 29. 
43 Ibid. p. 30. 
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da honra na sociedade do Antigo Regime, podemos compreender o que os levavam a 

enfrentar outro homem num combate armado. Nesse sentido é válida a concepção que 

aponta para a importância da prática do duelo para aqueles que tinham sua honra 

ofendida: 

Hoje pode parecer fora do comum se não loucura arriscar a própria vida 

por uma saudação alterada ou por um olhar irritante, mas não são se 

colocarmos esse tipo de comportamento no sistema social do qual 

estamos falando. No antigo regime esses comportamentos eram, ao 

contrário, verdadeiros e próprios ‘sinais de honra’ ou ‘sinais de desonra’ 

que, segundo a interpretação do ambiente social, confirmavam ou 

contestavam o pertencimento ao grupo44. 

No instante que imaginamos um embate entre dois rivais, armados e prontos para 

o desafio, corremos o risco de reduzir toda uma dinâmica ao momento em que os 

antagonistas cruzam as armas. Entretanto, para se chegar ao conflito armado, era 

necessário um conjunto de ações e reações por parte dos possíveis envolvidos da querela. 

Assim sendo, a partir de uma ofensa ou injúria, aquele que sofreu tal ato deveria tomar 

uma atitude para obrigar o ofensor a provar as suas acusações, recorrendo em último caso 

ao duelo. 

Quando se trata de analisar o combate interpessoal, temos que discutir a 

importância da ‘injúria’ e da ‘mentira’, pois esses dois conceitos eram essenciais para se 

entender essa cultura dos duelos. E, para compreender o peso de uma injúria, deve-se 

atentar para a sua relação com a honra. Se num primeiro momento possa parecer 

contraditório associar a honra com a injúria, fica mais fácil entender essa relação se 

notarmos a influência do pensamento de Aristóteles na teorização e na construção dos 

conceitos de honra e virtude, como foi apontado pelo historiador estadunidense Frederick 

Bryson, num estudo produzido na década de 1930. A noção aristotélica que “entendia a 

honra como um bem externo, baseado nas ações dos indivíduos, era um elemento tão 

importante quanto a virtude, que significava um valor interno e intrínseco ao sujeito”45.  

Desse modo, as ações injuriosas poderiam causar danos irreparáveis, sendo o 

duelo nada mais que “uma tentativa formal do gentiluomini demonstrar ao seu grupo que 

ainda é digno de fazer parte do mesmo, enquanto homem de honra que não deixa o 
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desprezo e o ultraje passarem impunimente”46. A diferenciação entre as qualidades 

internas que dependem do sujeito, em oposição àquelas que são externas, dependentes do 

que os outros pensam desse sujeito, apesar de serem próximas, não devem ser 

compreendidas como sinônimos. Ou seja, se aquele que recebeu a ofensa pode perder a 

sua honra, temos que compreender que “se esse ato danoso separa o homem gentil do seu 

grupo social, o prejuízo está no fato de que o dano (injúria) prejudica não a sua virtude 

‘honra interna’, mas sim a sua fama e imagem ‘honra externa’”47. De qualquer modo, 

entendemos que a não tomada de atitude, no final, poderia causar marcas naquilo que era 

interno e externo, visto que a inércia do ofendido colocaria em xeque todas as suas 

qualidades e ações. 

Nesse contexto, o peso e a gravidade da injúria demandavam um conjunto de 

medidas que deveriam ser tomadas afim de que o prejudicado pudesse proteger e defender 

sua honra, seja antes durante ou depois da realização do duelo. Pensando na ofensa como 

o primeiro movimento que podia levar ao combate armado, havia o passo subsequente 

que era utilizado para responder à injúria, e essa resposta ficou conhecida, no vocabulário 

específico do universo dos duelos, como ‘mentira’. ‘Dar a mentira’ era a forma de iniciar 

uma espécie de reparação. Após receber uma ofensa ou acusação, havia a possibilidade 

de caracterizar a fala do outro como mentirosa, atribuindo uma iniciativa ao 

ofensor/acusador. Portanto, entende-se a função de ‘dar uma mentira’ como forma de 

rebater um insulto (injúria) e provocar o chamado para um duelo48. 

 Usando dois autores que embora tenham suas obras formuladas em distintos 

contextos históricos, e, com arcabouços teóricos diversos, tentamos conceituar uma 

prática recorrente no Antigo Regime. Essas obras, cada uma ao seu modo, ajudam a 

definir aquele tipo de duelo exercitado na modernidade europeia. Com isso, lançamos luz 

na estrutura do duelo, indicando seus participantes, suas motivações e aquilo que estava 

em jogo no instante que a contenda tivesse início. Entretanto, algumas explicações ainda 

podem ser inseridas em nossa reflexão, com o objetivo de clarificar as dinâmicas que 

envolviam tal instituto. Até agora, demonstramos elementos que levavam ao embate 

propriamente dito, discutindo alguns movimentos e decisões que em certos casos faziam 

transparecer a dura realidade do conflito. Porém, ainda ficaram de fora algumas 
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47 Ibid. p.72. 
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definições referentes ao momento que os antagonistas tinham suas desavenças 

manifestadas.  

Segundo os tratados da época, no caso de uma disputa real que levasse os rivais a 

trocarem ofensas e condenações mútuas diretas ou indiretas, no instante imediatamente 

posterior ao embate verbal, deveriam ser estabelecidos os papeis de cada um dos 

envolvidos na querela. Ainda que nossa discussão esteja exemplificando um modelo de 

ações que tinham por intento resolver as tensões entre alguns sujeitos daquela sociedade, 

agora nos remetemos ao começo dos posicionamentos que davam forma a cada lado da 

discórdia. Assim sendo, a ação de colocar o outro como mentiroso-- num ato que 

construía o lugar de cada parte na luta-- criava uma nomenclatura que tinha por primeira 

intenção delimitar quem era quem na disputa. Seguindo essa lógica, os implicados se 

tornavam Attore e Reo. 

Tendo as tensões tomado posto, seja por uma injúria de fatos ou palavras, o Attore 

era aquele que recebia a ‘mentira’, e, por isso, deveria provar de uma maneira ou outra 

sua honestidade. Então, o autor- isto é, o provocador do duelo- era sempre o mentido. 

Quem “entre as duas partes, frente à injuria, acusasse primeiro a outra de mentir, pesava 

sua honra e o obrigava assumir as vestes de autor em tribunal ou em campo franco”49. 

Seu inimigo nesse jogo de tensão, o réu, se tornava o desafiado. Esse posicionamento 

pode parecer algo simplista, mas, para os duelistas poderia ser um caso de vida ou morte, 

já que ao réu geralmente cabia a escolhas das armas50. 

Percebemos até agora que os procedimentos que davam forma ao duelo, não 

tinham nada de rápidos. Conforme a situação se delineava, acabavam-se construindo 

posições estabelecidas aos participantes. Seguindo essa dinâmica, havia a necessidade de 

tornar o evento público, fazendo-se uso de divulgações por meio dos chamados ‘cartazes’. 

Mais do que enviar o cartaz para a outra parte, devia-se fazer a divulgação dos mesmos 

em “lugares públicos, garantindo uma espécie de publicidade que dava fé, impedia 

alegações falsas de desconhecimento, e, sobretudo difundia os termos das controvérsias 

de honra, no âmbito da classe nobiliárquica”51. A tomada de proporção de uma disputa 
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de honra, movimento após movimento, trazia consigo a necessidade de ainda mais 

decisões preliminares, antes de se cruzarem armas.  

Ora, se existe o interesse em se envolver numa luta de vida ou morte, valendo-se 

de técnicas de combate que dependiam da habilidade marcial e uso do corpo, seria 

imprescindível a escolha de um espaço físico (campo franco) que contemplasse a aptidão 

dos rivais, além de um mediador que regulasse a batalha, prezando pela sua boa condução 

e realização. Com a intenção de resolver esses problemas práticos, procurava-se por meio 

de uma ‘patente de campo’, o chamado ‘campo franco’, lugar onde o duelo poderia ser 

exercitado, e um árbitro que ficaria encarregado de conduzir o duelo de forma justa. 

Quando o Attore optava pela via do duelo e a outra parte aceitasse, o costume reconhecia 

o direito do Reo na escolha do lugar, juiz de campo, do tempo e armas. Por isso “o Attore 

deveria apresentar as chamadas ‘patentes originais’, isto é, as concessões formais de ao 

menos três campos, remetendo ao Reo a opção por um destes”52. Toda essa decodificação 

e controle descritos acima não devem levar à conclusão de que a violência entre a nobreza 

tenha diminuído. Como indica Donati, mesmo que certos rituais pudessem solucionar 

algumas disputas sem recorrer ao combate, brigas e atos violentos aconteciam apesar das 

formalidades propostas para o duelo53. Levar em consideração essa contradição torna-se 

relevante na medida que mostra uma sociedade que convivia tanto com a promoção, como 

a tentativa de controle da violência. 

Ao demonstrarmos a cadeia de processos que levava às vias de fato, indicando 

passo a passo o desenrolar da contenda, fica clara a importância de estabelecer 

corretamente o direcionamento do duelo, no sentido de assegurar o papel exato de cada 

competidor. Frente a um jogo tão complexo, que ocupava várias pessoas, cada uma com 

as suas demandas para oficializar o embate, muitas questões e dúvidas poderiam aparecer 

ao longo do caminho. Diante desse quadro, havia uma literatura que descrevia o melhor 

modo de formalizar e realizar um combate pessoal. Assim, no próximo tópico 

apresentaremos os profissionais que foram responsáveis pela escrita dos tratados de 

duelo, bem como os seus papéis nas cortes italianas do século XVI. 
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5-Juristas e Professores de Honra no desenvolvimento teórico do duelo 

 

A imagem de dois combatentes com armas em punho, envolvidos numa querela 

de vida ou morte contém uma forte carga dramática, até porque, o resultado desse tipo de 

disputa poderia acabar com a morte de um (ou ambos) participantes. Mesmo assim, os 

que tinham a coragem ou ousadia de entrar numa luta não eram os únicos protagonistas 

presentes nessa tensa realidade. Um outro tipo de duelista, se assim podemos dizer 

também entrava em disputas, ao menos nas discussões acerca dos elementos técnicos, 

morais e filosóficos pertinentes ao combate interpessoal, nesse caso usando a pena e o 

papel ao invés da espada. Desse modo, tão importante quanto o duelo propriamente dito, 

foi a sua teorização em forma de tratados. Entretanto, até a metade do século XVI a 

teorização e construção dos argumentos em torno do combate armado eram 

monopolizadas pelos juristas. É só na metade do Quinhentos que autores de formação 

filosófica e humanista começaram a tratar do tema54. A afirmação de uma ‘duelística’ por 

parte de não juristas se explica sobretudo “como reação ao desvirtuamento dos costumes 

da nobreza nas malhas do direito comum. É a resposta de um grupo (nobreza) que se 

expressava no duelo e que se reconhecia pouco ou mal nas categorias doutrinais dos 

juristas”55.  

Consequentemente, essas diferenciações entre os teóricos da arte de duelar, 

acabavam criando formulações conflitantes, no que diz respeito ao modo como o combate 

interpessoal era visto e entendido. Portanto, a própria estrutura do duelo transformava-se 

em controvérsia: 

Entre juristas e professores de honra era radicalmente diverso o ponto 

de observação da prática do duelo e das disputas de honra. No centro 

da tratadística jurídica o duelo era entendido como estrutura lógico-

processual, ou como sistema consuetudinário para racionalizar à luz do 

douto direito. No centro da tratadística dos nobres e filósofos a base se 

torna conscientemente a honra, qual seja, a autêntica distinção da 

nobreza, enquanto o pensamento guia era que a prática deveria ser 

racionalizada, mas por uma doutrina que não deixasse de lado as suas 

especificidades56.  
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Analisando a bibliografia que se ocupa do tema, e possível perceber a 

complexidade da tentativa de ruptura realizada pelos autores que não eram juristas, mas 

se propuseram a teorizar sobre o tema do duelo. Contudo, não se trata simplesmente de 

colocar diferenças entre os magistrados e cortesãos tratadistas, quando se trata da 

construção teórica acerca do combate interpessoal. Antes, é valido se atentar para as 

aproximações entre essas duas correntes. Se entre os juristas e os professores de honra 

era diverso o ponto de observação da prática do duelo e das disputas sobre a honra, como 

tentamos mostrar acima, é interessante notar que a obra de um dos maiores tratadistas de 

duelo (Girolamo Muzio) se move em uma linha de não completo rompimento com a 

tradição (jurídica) da época57. Essa característica da obra de Muzio foi notada por Cavina, 

que nos chama a atenção para o caráter mediador da obra e da tentativa do autor em achar 

um ponto de equilíbrio58. Ao citarmos os exemplos acima, temos o intuito de mostrar a 

complexidade dos debates teóricos referentes ao duelo, visto que os pareceres e opiniões 

vinham de várias correntes. Se a tentativa de rupturas e distanciamentos criavam 

entendimentos contrários quando se tratava de discutir a temática duelista, isso não quer 

dizer que os teóricos não pudessem ter pontos em comum. 

De qualquer modo, parte dessa tratadística, que como foi dito anteriormente tentou 

romper com a visão que os juristas tinham do duelo, cresceu em grande parte nas mais 

diversas cortes italianas. Nesse contexto, o meio de atuação onde o duelo foi não somente 

vivido, mas pensado, não deixa de ser relevante para entender melhor as figuras que se 

dedicavam à formulação dos aspectos teóricos do combate interpessoal. Portanto, no que 

diz respeito aos ambientes que esses tratadistas produziam suas reflexões, pode-se dizer 

“que os juristas operavam nas universidades e tribunais enquanto os professores de honra 

estavam nas cortes e exércitos, ou seja, nesse sentido a civilidade de corte era uma grande 

‘oficina’ do duelo”59. E, seria exatamente nesse tipo de ambiente que os professores de 

honra desenvolveram a sua ‘ciência cavaleiresca’, pois essa disciplina constituía-se de 

“uma gama de conselhos e pareceres em matéria de honra, e tratados sempre mais 

especializados nas ofensas, mentiras, retiradas e reconciliações”60. 

Todas essas dinâmicas tomavam parte nos territórios italianos da época moderna, 

porém a península não era um lugar isolado do resto da Europa, assim, as questões 
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pertinentes aos nobres, no que se refere ao duelo e a honra, não eram exclusividade dos 

italianos. Entretanto, é digno de nota a quantidade de teóricos e entusiastas do duelo que 

tinham origem no que hoje conhecemos com Itália. Como exemplo, cabe citar as inúmeras 

cortes que existiam naquele período. Cortes essas onde o duelo poderia ser vivido com 

grande intensidade: 

Foi particularmente fértil o ambiente das pequenas cortes padânias entre 

Emília e Lombardia, com os seus senhores que frequentemente 

empreendiam a carreira de armas e se comportavam, em primeiro lugar, 

como professores de honra. Foram eles os mais prodigiosos 

concessores de campos francos para os duelos judiciários de honra, mas 

também príncipes de nível importante sinalizavam para a mesma 

direção. Os duques de Ferrara eram solicitados não somente para a 

patente de campo, mas também enquanto notáveis redatores de 

respostas, e assim outros duques guerreiros, como os Gonzaga de 

Mântua ou os della Rovere de Urbino61. 

A produção desse tipo de conhecimento nas cortes italianas, evidencia o caráter 

dinâmico e criativo no sentido de propiciar reflexões para as questões vividas por seus 

frequentadores. Se as famílias descritas acima se mostravam tão atentas para as questões 

de honra e duelo, não cabe dizer que essa era a única questão tratada naquele contexto. 

Muito mais ambivalente, “a corte é produtora de formas e gêneros ligados ao seu 

funcionamento, assim são os tratados do cortesão, do perfeito secretário, da precedência 

e do duelo, com também os aparatos para festas e entradas, jantares e cenografia”62. Do 

mesmo modo, os frequentadores eram os mais diversos. Além dos guerreiros e 

funcionários administrativos, outros privilegiados davam as caras naqueles lugares. Nesse 

sentido, o mecenato do príncipe permitia que pintores, escultores, poetas, letrados, 

músicos e arquitetos obtivessem acesso ao palácio, exercendo suas funções por meio de 

serviços comissionados63.  

Pontuar a pluralidade como aspecto estruturante de uma corte italiana, contribui 

para uma melhor compreensão a respeito do que foi esse fenômeno histórico. Somando-

se a isso, uma visão que entende a heterogeneidade dos participantes e frequentadores do 

palácio aristocrático abre a possibilidade de analisar não só as trajetórias de quem tinha a 

oportunidade de adentrar um recinto tão distinto, mas também os saberes que eram 
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criados por esses personagens. Pode parecer contraditório aproximar um soldado ou 

guerreiro a um pintor ou um letrado, entretanto, esses saberes não eram totalmente 

excludentes.  

De qualquer modo, mesmo que um cortesão não fosse agraciado com a 

competência em mais de uma área do conhecimento (nas artes da guerra e das letras, por 

exemplo), restringindo-se a um saber, ele teria que se relacionar e conviver com todos os 

outros membros que habitavam na corte, sejam homens, mulheres ou crianças, das mais 

divergentes origens. Essa necessidade de convivência para o nosso trabalho é 

fundamental, porque abre a possibilidade de pensar o duelo e a sua teoria num âmbito 

maior que o combate em sentido estrito. Dessa forma, as tensões que em alguns casos 

acabariam no cruzamento de armas, não diziam respeito somente aos oponentes. Mesmo 

que esse instituto fosse privilégio de alguns, todos os que conviviam sob um teto de uma 

corte estavam sujeitos ao confronto, mesmo que seja no plano das intrigas, fofocas e 

discussões.  

Sendo assim, não seria o suficiente produzir páginas e páginas de uma tratadística 

que quando discutia o duelo, não levava em conta todos os contatos e relações entre os 

presentes no cotidiano das cortes. Seguindo essa premissa, muito do que foi pensado e 

escrito sobre o duelo não se resumia à preparação e organização do certame. Fazia-se 

necessário uma reflexão referente aos comportamentos e interações que levavam ao início 

das desavenças, até mesmo, como forma de conduzir e delimitar o papel de cada um na 

contenda. Aqui, sem desconsiderar os aspectos técnicos do duelo, deslocamos nossa 

atenção para elementos comportamentais presentes nas preocupações dos teóricos e 

estudiosos do tema. Nesse sentido, os teóricos com seus olhares aguçados naquele 

ambiente, se na maioria dos casos direcionavam seus trabalhos para os duelistas, não 

podiam ignorar que ao redor destes estavam presentes outros componentes da 

aristocracia. 
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CAPÍTULO II - O duelo por ponto de honra e a sua tratadística no 

mercado editorial da península itálica: disputas e embates dentro 

e fora dos tratados 
 

1- Agentes, poderes e localidades: o mercado editorial e a impressão de tratados 

na Itália do século XVI 
 

Conjunto indispensável aos estudiosos que se debruçaram nas análises da história 

do duelo, a tratadística foi amplamente produzida e divulgada na península itálica durante 

a época moderna. Toda essa literatura estava inserida num ambiente de grande produção 

e circulação de impressos, graças à invenção da prensa de tipo móvel em meados do 

século XV. Dentro deste processo houve uma mudança quantitativa na publicação de 

livros na Itália do século XVI. Prova disso é o aumento da produção de impressões na 

península, que “cresceu de uma pequena ‘gota’ no início do século XVI, para uma enorme 

‘inundação’ de publicações no final do mesmo século”64.  

Entretanto, os tratados voltados integralmente para a teorização do duelo não eram 

os únicos livros que tinham os nobres como público alvo. Quando pensamos nos escritos 

produzidos para os cortesãos durante o século XVI, especificamente os da península 

itálica, encontramos um conjunto diversificado de temas. Uma dessas obras, o diálogo O 

Cortesão escrito por Castiglione, apresenta um tipo de literatura voltada integralmente 

para a formação do seu leitor. Esse que talvez seria o mais famoso dos escritos do gênero, 

só faria sentido numa sociedade na qual o “comportamento, gestos, expressões faciais, 

movimentos corporais e acima de tudo a fala, revelam as qualidades interiores dos 

indivíduos”65. Porém, a complexidade deste tipo de literatura está no fato de que ela 

poderia servir a diferentes propósitos educacionais. Uma outra interpretação do livro do 

cortesão mantuano, entende que esse tratado não era tanto a descrição do modo de agir 

aristocrático como um modelo de conduta, conversação e comportamento no qual as elites 

sociais poderiam aspirar; ao invés, “Castiglione teria fundido valores tradicionais 

nobiliárquicos como bravura militar, fidelidade e altruísmo, com as noções mais recentes 
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de civilidade que enfatizavam eloquência, bom gosto, atitude, beleza, polidez e 

tranquilidade”66.  

Seja como for, a importância das obras de autores como Baldassare Castiglione e 

Giovanni Della Casa, também apontam para a necessidade de educar o seu leitor, criando 

um cortesão que estivesse apto para agir e se relacionar com seus pares a partir dos valores 

prescritos nas obras. Portanto, se ficarmos somente no exemplo de O Cortesão, 

“publicado originalmente em 1528, e posteriormente alterado em 1541 com a inserção de 

um sumário, e finalmente em 1556 um índice alfabético, entendemos a consagração deste 

clássico como um manual de boas maneiras”67, desde que se tenha em mente que aquilo 

que era considerado como bom comportamento mesclava diferentes atributos para a 

formação do cortesão.  

Ao discorrermos acerca do livro de Castiglione, aproximando-o da literatura de 

duelo, tentamos demonstrar quais eram as questões trabalhadas nesse tipo de livro, bem 

como a sua variedade, ou seja, tudo o que poderia ser proposto na hora de tratar os 

assuntos direcionados aos gentiluomini. Pois, sendo produzidas no mesmo contexto 

histórico, nossas fontes têm semelhanças com a literatura especular, afinal os tratados que 

tinham como tema central o duelo também eram endereçados aos nobres. Assim, a partir 

do entendimento de que esses tratados propunham a boa formação do seu público, 

aproximamos nossa tratadística aos ‘espelhos’ direcionados aos aristocratas. 

Seguindo a apresentação e tentativa de definição de um tipo de livros dirigidos às 

elites europeias no século XVI, se valendo da obra mais conhecida do gênero, a seguir, 

colocaremos em pauta os envolvidos na fomentação e criação dos tratados. Além de 

vários capítulos que se ocupavam da teoria do duelo e questões pertinentes aos leitores, 

as fontes contêm informações que podem auxiliar os estudiosos que pretendem investigar 

as intenções e desejos dos escritores, bem como de outros atores que estavam envolvidos 

na produção destas obras. Desse modo, antes de iniciar as reflexões sobre aspectos 

comportamentais e religiosos presentes nas obras, neste capítulo acreditamos ser de 
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67 JAHAN, Sébastien. Les Renaissance du Corps en Occident (1450-1650). Paris: Belin, 2004. p. 145. 
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grande importância a discussão de elementos apresentados antes ou depois do corpo dos 

textos. 

No ambiente renascentista, as casas tipográficas da Itália setentrional chamam 

nossa atenção pela sua quantidade. A prensa móvel desenvolvida por Gutenberg foi 

rapidamente adotada pelos italianos. Por volta de 1500 havia 73 prensas operando na 

Itália, enquanto contava-se 51 que trabalhavam na Alemanha, 39 na França, 24 na 

Espanha e 15 nos Países Baixos68. Nesse contexto, a popularização do livro proporcionou 

a circulação de novas ideias e temas aos leitores, mesmo ainda restrito a certos grupos de 

pessoas, como notado, por exemplo, por Adriano Prosperi:  

O livro impresso era uma coisa de menor prestígio e de menor preço; 

podia passar pelas mãos de personagens menos ricos e poderosos, mas 

com desejo de leitura. No destino do livro impresso investiram homens 

de cultura que queriam difundir novas ideias e uma nova abertura de 

horizontes: humanistas no duplo sentido de professores de letras e 

amantes da cultura e dos valores depositados nos livros dos antigos 

agora eram trazidos à luz69. 

Até mesmo as formas de escrita destes tratados sofreram uma grande mudança. 

Citando o caso de Aldo Manuzio, editor nascido no Lazio, que teve como base de atuação 

a cidade de Veneza, Prosperi nota sua influência na invenção de um novo tipo de livro. A 

ele “deve-se a criação de caracteres tipográficos elegantes e claros, que deram à página 

impressa o mesmo aspecto da página manuscrita, codificando o próprio tipo de escritura 

humanístico que substituiu a pesada grafia gótica”70.  Nossas fontes podem ser inseridas 

nesse tipo de mudança apontada pelo historiador italiano, pois, os tratados foram 

pensados nessa nova forma de escrita. Somando-se a isso, a escolha do idioma a ser 

impresso, também contribuiu para a maior divulgação dos livros. A troca do latim pelo 

italiano “mesmo sendo um processo lento, constituiu-se uma técnica nova que acabou 

incentivando à difusão do italiano vulgar, e, no mesmo tempo um fator que incide numa 

forma de padronização dos livros”71. O quadro apresentado acima contextualiza 

elementos envolvidos na produção de um livro impresso, indicando o conjunto dos 
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personagens que agiam direta e indiretamente no meio editorial italiano. Um exemplo 

concreto se faz presente já na primeira página dos tratados. Logo no início, assim que um 

livro fosse aberto, o leitor daria de cara com a apresentação dos sujeitos que trabalhavam 

ativamente criação e circulação dos impressos. Ou seja, figuras como: Gabriele Giolito 

de Ferrari, Michelle Tramezzino, Vincenzo Valgrisi, Francesco Lorenzini da Turino, 

Gratioso Perchacino; constam como os impressores que estavam envolvidos com a 

literatura de duelo.  

Esses nomes faziam parte de um ambiente contraditório no que diz respeito ao 

campo editorial. Apesar da divisão política da Itália, no período em questão, promoveu-

se um uniforme mercado no que diz respeito aos aspectos culturais, linguísticos e 

religiosos72. Num cenário como esse, pode-se situar as filiais criadas pelos livreiros 

venezianos em outros territórios, como forma de assegurar uma continua relação com os 

consumidores nas chamadas cidades universitárias, afinal, esses centros apesar de 

constituírem um excelente mercado, tinham visto desaparecer suas firmas de impressão 

no início do século XVI73. Dentre esses importadores de livros, Giolito de Ferrari teve 

um papel de destaque no mercado editorial da época. A importância deste tipógrafo para 

os tratados que analisamos fica clara no número de livros de duelo publicados por esta 

família. Quando observamos qual era a loja mais recorrente na folha de rosto dos escritos 

direcionados ao combate individual, o estabelecimento de Giolito aparece numa 

quantidade superior aos seus concorrentes.  

Não é nosso propósito nesta dissertação investigar exaustivamente cada um dos 

livreiros que atuavam na maior parte da península, porém, achamos válido pontuar o 

alcance que teve as filiais deste importante impressor renascentista. Assim sendo, se 

atentarmos para as filiais do tipógrafo nas cidades de Pádua, Bolonha, Ferrara e Nápoles, 

bem como nas universidades presentes nessas localidades, destacamos o alcance do 

mercado livreiro na península italiana. Ao situar a atividade empreendedora do impressor 

nessas cidades, Angela Nuovo leva em conta esse variado ambiente cultural. Mesmo não 

publicando textos universitários, os professores e alunos se interessavam pela poesia 

contemporânea vendida pelo tipógrafo, por outro lado, no caso da corte dos Estes, peças 

e poesias faziam parte da leitura de uma sociedade com forte influência cultural, lar do 
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famoso poeta Ariosto, autor publicado frequentemente por Giolito74. Ora, se houve todo 

esse fomento de livros nessas regiões, graças aos esforços de uma poderosa rede de 

livreiros que ia além de Veneza, entre esses exemplares contava-se também a tratadística 

voltada para os duelistas. 

Para o desenvolvimento final deste tipo de tratados, não bastariam só os esforços 

dos editores que atuavam naquele mercado, assim, outras forças se faziam presentes no 

ambiente editorial da Itália do século XVI. Mesmo com a rede de filiais, a cidade de 

Veneza era um polo extremamente forte quando se tratava da impressão de livros. 

Excetuando o estabelecimento de Perchacino que ficava em Pádua, todas as outras 

tipografias dos nossos tratados tinham como base a Sereníssima75. O volume de obras 

impressas nesta cidade acabava criando todo um mercado de impressão e vendas de 

livros. Essa realidade, sustentada pela garantia dos chamados privilégios, dava três 

elementos fundamentais para a produção das obras como aponta Nuovo: 

Cada estágio dizia respeito a um diferente tipo de empreendimento: os 

primeiros, impressores e editores; os segundos, importadores; e os 

terceiros, vendedores de livros nas suas lojas. Os últimos dois elementos 

eram particularmente importantes em Veneza, que não era somente a 

capital da impressão na Itália, mas também, com efeito uma permanente 

feira de livros. Se um livro não pudesse ser vendido em Veneza, seu 

mercado seria muito diminuído e os livros não poderiam ser estocados 

pelos maiores vendedores, sendo que quase todos mantinham suas 

sedes em Veneza. Assim, até a metade do século XVI, qualquer um que 

obtivesse um privilégio em Veneza, a despeito da limitada extensão do 

território da República, controlava todo o mercado italiano76. 

 Contudo, apesar da clara força de Veneza nesse setor, inclusive, evidenciada em 

nossas fontes, por meio do registro da cidade no impresso. No caso dos tratados, 

encontram-se outras contribuições para a promoção deste gênero literário. Isso pode ser 

percebido quando prestamos maior atenção em quem estava por trás dos privilégios. Por 

meio deste artifício um “autor, ou mais frequentemente um editor poderia obter um 

copyright (chamado de privilegio), concedendo-lhe os direitos de publicação exclusiva 
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por um período de tempo, reforçando por ameaças de multa e confisco das edições 

ilegais”77.  

 Logo nas primeiras páginas dos tratados encontram-se em evidência os diferentes 

responsáveis por esses privilégios. Somando-se ao sumo pontífice e o Senado Veneziano, 

reis, príncipes e famílias poderosas colocaram esses textos sob sua proteção. Se no caso 

da obra Contra l’uso del duelo, encontramos o privilegio do papado e do Senado 

Veneziano, no Il Duello de Girolamo Muzio, além das duas primeiras instituições, o 

termo altri Prencipi, é adicionado. O que dizer então do livro de Dario Attendollo que 

liga o privilegio aos Illustrissimi Signori, i Signori Sforza, Carlo, Mario & Paolo Sforzi 

Conti di Santa Fiore. Até mesmo o rei Henrique II da França estava atrelado a um tratado, 

mais precisamente o de Giovan Battista Susio, que dedicou um proêmio ao governante 

francês. Em geral, a política dos privilégios tinha três tipos de objetivos “criar um grupo 

restrito de impressores dependentes dos favores do poder político e, portanto, facilmente 

controláveis; combater a concorrência estrangeira, garantir o nível de qualidade das 

edições”78. Desse modo, se atentarmos parar esses esforços como parte do interesse de 

quem cedia esse tipo de mecanismo aos envolvidos com a literatura contida em nossas 

fontes, evidenciamos que diferentes poderes estavam atentos com as questões referentes 

ao duelo. 

 

 

2-O Estabelecimento de um Diálogo: embates intelectuais, pedidos de auxílio, 

conselhos e elogios 
 

Ao questionarmos o modo pelo qual esses livros foram montados, logo vem à 

mente o trabalho dos autores. Em outra parte do capítulo I tratamos do mercado editorial, 

mostrando os envolvidos na produção e divulgação de um tratado impresso. Agora, 

pretendemos nos ocupar das obras em si. Mesmo assim, cabe reafirmar que naquele 

momento quem se dedicava à tratadística eram os juristas, professores de honra e filósofos 

morais. Nesse caso, a abordagem seguida aqui, tem como intenção conhecer melhor quais 

                                                           
77 SCHMITT. C. B. The Cambridge History of Renaissance Philosophy. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1988. p. 33. 
78 LANDI. Op. cit. p. 77. 
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tipos de discussões esses autores fomentaram nas linhas de seus proêmios e a quem se 

dirigiram, em suma, quais usos foram feitos destes espaços apresentados antes do corpo 

principal da obra. Para esse intento, pretendemos separar os proêmios não de forma 

cronológica, mas priorizando as diferentes categorias de escritores de tratados e as 

tendências que estes pretendiam seguir nos seus textos. Embora os assuntos discutidos 

nestes proêmios não se restringissem a um só tema, seria possível fazer algumas 

aproximações. Portanto, separamos nossa análise em tópicos a partir de diálogos e 

questões desenvolvidas pelos próprios autores. Assim, esse caminho permite num 

primeiro instante observar disputas pessoais, como um caso de plágio envolvendo duas 

obras, ou, um embate na promoção de uma ciência em detrimento de um outro saber. 

Além disso, conselhos e exaltações dirigidos a algum ilustre (leigo ou religioso), também 

se faziam presentes nestes espaços. Desse modo, todas essas variedades de assuntos serão 

analisadas seguindo um caminho que priorize as conexões estabelecidas pelos tratadistas. 

 

 

2.1-Embate de Dois Antiduelistas: entre uma boa formação dos súditos e a 

resolução de questões intelectuais 
 

Seguindo essa lógica começaremos com o livro Contra L’Uso del Duello, 

publicado em Veneza no ano de 1555, idealizado por Antonio Massa da Gallese, jurista 

partidário de uma posição desfavorável ao duelo. Logo no início do livro, encontramos o 

nome do Signor Baldino di Monte, a quem Massa dedica um proêmio. Ainda no 

frontispício, existe a indicação do privilegio de vinte anos, por parte de nada menos que 

o papa e do Senado Veneziano. Em conjunto com essas indicações, encontra-se a 

confirmação do direito de impressão a Michele Tramezzino, impressor nascido em Roma 

no ano de 1526. Utilizando a gravura da Profetisa Sibila em seus materiais, Tramezzino 

contou nesse tratado com a confirmação do seu privilegio num breve texto no início do 

livro, creditado ao Notariado Ducal79. Após a apresentação dos envolvidos no apoio ao 

tratado, inicia-se o prefacio ao já citado Baldino di Monte. 

                                                           
79 Após o final deste pequeno texto escrito em latim, encontra o nome do notário ducal Ioannes Natalis 

Ricius Ducalis Notarius exemplauit. Cabe dizer que esse cargo era uma espécie de secretário do Doge. 
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Se dirigindo diretamente ao seu interlocutor, Massa começa sua explanação 

criticando o duelo e lamentando o uso do recurso às armas por parte dos italianos. Para o 

jurista essa prática é contra qualquer lei humana ou divina. Entretanto, os culpados não 

são somente os que exercem o duelo, mas quem insiste em defende-lo. Os príncipes que 

permitem o duelo, são classificados como sem respeito à humanidade, e contrários aos 

preceitos religiosos80. Mesmo o costume de duelar é colocado em xeque, pois, de acordo 

com o tratadista, os que se valem desse argumento manifestam a vaidade e orgulho. 

Justificando a necessidade de criar esse tipo de tratado, o autor coloca-se como obrigado 

a escreve-lo porque é um servidor de Baldino, mas também por causa da posição do 

próprio Papa Júlio III, que também seria contrário ao duelo.  

Após o uso da figura do chefe da Igreja Católica, Massa retorna sua lamentação 

ao comportamento dos príncipes e da nação italiana que acreditam ser lícito aos homens 

cristãos se confrontar por questões privadas.  Invocando a religião cristã, o jurista dá a 

sua cartada final, apontando os apologistas do duelo como passíveis de heresia81. 

Finalmente, no término deste prefácio, o autor descreve o seu senhor como um homem 

de qualidades como mansidão, clemência, e nobilíssima natureza para conduzir os outros 

para a paz e a saúde pública. Mas, tão importante quanto esse máximo respeito, existe no 

tratado o pedido para que seu homenageado “desenvolva seu ânimo e pensamento no 

intuito de remover dos homens o uso bárbaro e cruel do duelo, trazendo para a República 

Cristã um divino e imortal benefício”82. 

Tomando uma posição totalmente contrária ao duelo, Massa desenvolveu uma 

argumentação atribuindo àqueles que são praticantes do combate, características 

negativas e indignas. Ao condenar o próprio instituto, como algo contrário ao correto 

modo de agir, o autor insere na sua explicação a discussão acerca dos defeitos dos que 

pensam em recorrer ao uso das armas para resolver determinada questão. Se a reprovação 

do confronto já serviria como forma de dissuadir seu leitor, afastando-o de um costume 

tão vil, o uso de palavras como vaidade e orgulho, investe diretamente contra as 

qualidades dos que pretendem se valer do conflito. Por outro lado, quando se exalta quem 

toma posições desfavoráveis à violência, encontramos no tratado, elogios aos que se 

afastam desta realidade. Essa construção voltada para a dissuasão de determinada prática, 

                                                           
80 MASSA, Antonio. Contra l’uso del duelo. Veneza: Michele Tramezzino, 1555. Proêmio, p. 2.  
81 Ibid. p. 4. 
82 Ibid. p. 5. 
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mostrando-a como negativa e danosa, reflete diretamente nas pessoas que poderiam se 

aproximar dela; ou seja, quando Massa muda o seu foco investindo sua reprovação aos 

seus leitores, indica para seu público o certo e errado na hora de agir. Desviando sua 

atenção aos possíveis praticantes, o tratadista faz uso da teoria do duelo como forma de 

ensinar a melhor maneira de se comportar, inclusive tendo como exemplo as figuras 

envolvidas na obra. Assim, recusar o convite à luta implica uma série de posturas que 

estão diretamente ligadas ao relacionamento diário, relacionamento esse que envolve as 

atitudes tomadas de modo positivo ou negativo.   

Também no campo contrário ao duelo, a obra I Tre Libri della Ingiustitia del 

Duello, escrita por Giovan Battista Susio, se apresentava numa posição de condenação ao 

conflito. Publicado em 1555, o livro foi dedicado ao rei Henrique II da França, e impresso 

por Gabriele Giolito di Ferrari. Após essa breve apresentação, cabe dizer que colocar o 

tratado I Tre Libri della Ingiustitia del Duello logo depois do Contra L’Uso del Duello 

não foi uma medida aleatória. Ao escolhermos essa sequência específica, nos atentamos 

para uma conexão existente entre esses dois personagens que se voltaram para a 

reprovação do duelo. Começando seu proêmio, Susio descreve uma enorme satisfação 

por ter recebido do Conde Rangone, o exemplar de um ‘Livro Latino’ de Antonio Massa, 

com temática semelhante ao ‘I Tre Libri della Ingiustitia del Duello’. Apesar da 

manifestada alegria por saber que outros ‘homens de letras’ estão empenhados num 

esforço ainda considerado estranho -- a condenação e crítica ao duelo -- Susio, também 

lamenta as possíveis acusações de ter se aproveitado do texto de Antonio Massa:  

Meu muito ilustre estimado senhor. Hoje XVII de janeiro recebi um livro 

latino de M. Antonio Massa, mandado por vossa senhoria ilustre com 

grande sinal de cortesia. O referido livro por ser de assunto similar aos 

meus della Ingiustitia del Duello, me foi motivo de alegria especialmente 

por essa parte; que aqueles aos quais parecia em vão os pareceres 

obtidos por mim, verão também que outros homens letrados têm a 

mesma opinião que eles achavam tão estranha. O li, ou melhor, o 

devorei em menos de duas horas, e, em tempo, já que meus livros 

tinham sido dados àqueles que iam levá-los à Veneza para publicá-los. 

E, essa coincidência me deixou alerta por dar oportunidade a qualquer 

um dos meus inimigos ignorantes a afirmarem que daquilo que eu não 
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tinha consciência, ou daquele livro que eu nunca vi, a não ser hoje, possa 

ter pego alguns dos meus fundamentos83.  

Para o azar do nosso autor, seu tratado foi publicado no mesmo ano do que a obra 

Contra L’Uso del Duello (1555). Aqui, não temos como saber exatamente qual foi 

primeiro, mas, tudo indica que o livro de Massa saiu antes do de Susio, que 

posteriormente teve que se explicar, e pedir ajuda ao seu senhor Conde Fulvio Rangone. 

 Como não bastasse essa primeira tentativa de deixar claro a originalidade das suas 

ideias, iniciou-se no proêmio a apresentação de várias indicações temporais, que tentaram 

convencer o leitor da honestidade de Susio. Nesse sentido, descobrimos que por mais de 

dez anos o tratadista defendeu seus pareceres em Veneza, e realizou disputas acerca destes 

temas na cidade de Roma, com o Monsenhor. M. Antonio Bernardi nos anos de 1551. 

Fazendo uso dessas citações em cadeia, abre-se espaço para a inclusão de outros 

personagens que de certa forma fizeram parte da trajetória de Susio. Citando sua ida a 

Mirandola -- terra do Conde Fulvio Rangone -- seu próprio senhor é colocado na ‘história 

intelectual do tratado’. As reflexões que ambos fizeram em público ou privadamente, 

foram usadas no mesmo ano para a escrita do livro. Mesmo a ida dos dois à Toscana, 

onde o assunto do livro foi tratado com M. Bartolomeo Cavalcanti-- tendo este dado 

pareceres favoráveis ao livro84-- é usada como forma de rememorar o seu senhor. 

 Os pareceres de M. Gabriello Cesano que permaneceu dois meses em Mirandola, 

e do letrado M. Lodovico Dolce, tendo o segundo escrito para Susio, no sentido de 

aconselhá-lo a tomar os devidos cuidados para que o livro fosse impresso corretamente 

em Veneza, são citados como prova. Em suma, todo o processo intelectual do autor é 

                                                           
83 SUSIO, Giambattista. I tre libri della ingiustitia del duelo, et di coloro, che lo permettono. Veneza: 

Gabrielle Giolito de Ferrari, 1558. “MOLTO ILLUSTRE MIO Signore osservandiss. hoggi, che è il XVII 

di Gennaio, ho ricevuto il Libro Latino di M. Antonio Massa, mandandomi da Vostra Signoria Illustre con 

grande segno di cortesia. Il qual libro, per essere di sogetto simile a miei della Ingiustitia del Duello, m’è 

stato cagione d’allegrezza: & in questa parte specialmente; che coloro, a quali pareva vano il parere da me 

tenuto, vedranno pure, che altri huomi ben intendenti delle lettere; tengono la stessa opinione, che essi 

credevano tanto strana”. “L’ho letto, anzi divorato in meno di due hore, & in tempo, che gia miei Libri 

erano dati a colui, che dee portargli a Venetia, & farli stampare. Il quale accidente m’è venuto in destro, 

per levar l’occasione a qualque mio nemico ignorante d’affermar, che io da questo, del quale non ho 

conoscenza: & da questo Libro, che mai non vidi, se non hoggi, havessi preso alcuno de’ miei fontamenti.  

 
84 Ibid. Proêmio, p.3. “ Et massimamente sappiendo che io gia piu di diece anni sono, tenni, & difesi il mio 

parere in Venetia, & disputai lungamente di questa cosa in Roma con Monsig. M. Antonio Bernardi nostro, 

l’anno MDLI. Et due anni poscia, venendo io alla Mirandola, sapete voi, mio Signore molto Illustre, che ne 

ragionammo molte in publico & privatamente; & che dopo voi partito, feci queste libri l´’anno medesimo 

(...)”; “& andammo alhora in Thoscana; dove per lungo spatio di tempo, dissi il soggetto de’ detti miei Libri 

a M. Bartolomeo Cavalcanti, del mese di Luglio in Siena, & n’ hebbi in mio favore il parare di lui (...)”. 
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utilizado nas suas argumentações, criando uma sequência que demonstra cada instante do 

ambiente criativo onde a obra foi pensada. Completando as explicações, até o contexto 

histórico é invocado como justificativa do atraso da publicação. Apesar de ser persuadido 

a ‘dar luz’ aos seus escritos, Susio acusa as guerras que tumultuavam a Europa como 

causa do retardo da saída do livro. Tomando uma atitude prudente, a justificativa de 

esperar um momento de paz ou trégua teve até a figura do rei da França Henrique II (outro 

homenageado), já que os ouvidos do monarca não poderiam ser incomodados naqueles 

tempos de guerra. Diante de todas explicações, não restaria outra coisa, a não ser pedir 

diretamente ao Conde Rangoni que com boa razão desse testemunho da antiguidade do 

seu livro e dos seus pareceres85. 

 Toda essa preocupação com a originalidade da sua obra, levou Giambattista Susio 

a um verdadeiro esforço para provar que seu trabalho não tinha nenhuma relação com a 

obra de Massa. Essa atitude não deixou de ser notada pelo historiador Marco Cavina que 

também notou o exaustivo percurso proposto pelo tratadista para se livrar da acusação de 

plágio. Se concordarmos com o historiador italiano que aponta para a ironia de um 

conciliador especializado em evitar duelo, que acabou ‘colidindo’ com os mais celebrados 

teóricos do tema, por causa de suas polêmicas com Massa, e, em outro caso, Muzio86, 

entendemos esse prefácio como um espaço também feito para uma disputa. Além de 

proporcionar um meio para entender todo o caminho criativo percorrido pelo autor, nossa 

interpretação leva em conta que todas as defesas de Susio criaram um ambiente de embate 

nas linhas dedicadas à sua defesa. A proteção da sua obra no contexto do Antigo Regime, 

pode ser compreendida como o direito de propriedade do autor no sentido de controlar a 

publicação de seus textos a fim de preservar sua privacidade, honra e reputação. Sendo 

que a proteção foi construída e pensada num tratado de duelo, tendo como eixo central 

algumas personalidades daquele cotidiano, e o ápice na imagem do seu protetor. 

Posterirormente ao seu intento de salvaguardar sua honra, consta no tratado a 

homenagem ao soberano francês. Se dirigindo ao Rei Henrique II da França como 

‘Ilustríssimo’ e ‘Sacratíssimo’, Susio aponta o início do duelo como prática realizada 

pelos Lombardos, como modo de solucionar os chamados ‘casos incertos’, como forma 

de resolver as controvérsias entre os homens, recorrendo ao uso das armas como meio de 

                                                           
85 SUSIO. Op. cit. Proêmio, p. 4. “Prego Vostra Signoria Illustre, che come puo con buona ragione; cosi 

dia testimonio costi in Roma dell’ antichità de miei Libri, & del mio parere: & mi raccomando in Vostra 

Gratia. Nella Mirandola il XVIIII di Gennaio. MDLV”. Já na primeira edição consta esse pedido de auxílio.  
86 CAVINA. Op. cit. p. 104. 
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prova. O uso do duelo por parte dos Lombardos, serve ao autor como forma de demonstrar 

que naquele momento a situação era ainda pior, pois, ao contrário dos antecessores que 

entravam em combate somente em dezoito casos, usando ‘placas’ e ‘bastões’87, e, num 

único caso de ofensa ao rei, com armas de ferro; naquele momento todos os casos 

duvidosos por falta de provas e por ressentimento de todas as injúrias, vinham com armas 

para poder matar e fazer duelo88. Essa situação se tornava ainda pior porque era permitida 

por lei, e sem nenhum benefício ao príncipe ou à cidade.  

Finalmente, ao se dirigir àqueles que eram favoráveis ao conflito, argumenta que 

o duelo era feito sem consideração do tempo, pessoa ou lugar. A preocupação do autor 

recaía nos soldados privados e capitães que recorriam ao duelo, quando deveriam estar 

ocupados lutando com os inimigos. Esses, são vistos como sediciosos que não combatem 

pela coroa ou pela ‘Justiça’. Ainda em alguns casos, não havendo um outro modo de 

atrapalhar a grandeza daqueles de quem tinham inveja, eram levados a desafia-los com o 

indigno propósito de provocar o duelo, havendo pouco respeito a rei e ao bem comum89. 

Nesse caso, a condenação também se voltava aos possíveis participantes do duelo, 

mudando o foco da admoestação do tratadista. Mais uma vez a repulsa a um instituto visto 

como ofensivo e prejudicial ao reino ou súditos traz consigo imbricações aos afetados por 

essa prática. Então, os que são atraídos e impelidos a duelar são vistos como sem respeito 

aos seus senhores, e despreocupados com os inimigos. Ora, essa insistência de Susio, 

também faz uso da teoria do duelo para indicar que tipo de comportamento seria esperado 

de um bom súdito. Assim sendo, resolver questões por meio da força colocaria os 

soldados do reino como faltosos com os seus deveres militares, sem contar com aqueles 

que por pura inveja provocam a luta contra os outros. O que temos aqui é a clara indicação 

de como um sujeito deveria se comportar, mas por meio do exemplo negativo, sendo que 

o tema central da discussão apesar de se iniciar no duelo e nas questões de honra, se 

desenvolve para o correto modo de agir perante os deveres como soldados e súditos.  

Entretanto, não bastaria somente criticar e condenar esse tipo de comportamento, 

além disso, o modo correto de agir deveria ser exemplificado. Nesse momento, o uso da 

religião cristã, a filosofia e a lei civil são evocadas. Quando algum governante tem que 

                                                           
87 Dos originais “Targhe” e “Bastoni”. A palavra ‘bastão’ é de fácil entendimento, afinal, remete a uma 

arma não cortante, feita para golpear. No caso da outra nomenclatura, a tradução aponta para a palavra 

‘placa’, ou seja, uma espécie de proteção semelhante ao escudo. 
88 SUSIO. Op. cit. Proêmio ao Rei Henrique II. p. 7-8. 
89 Ibid. p. 9. 
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lidar com a questão do conflito, nosso tratadista entende que é de se esperar que um 

príncipe cristão deva negar o duelo, que foi permitido outras vezes. E, ao se dirigir 

diretamente a Henrique II, Susio aconselha que o combate deva ser permitido somente 

em poucos casos, como forma de fazer conhecer a maldade dessa prática90. Aconselhando 

o soberano, o escritor de Mirandola entende que ainda existem três razões que são 

contrárias ao embate armado (duas por parte do rei, e uma nele mesmo). Duas dessas 

razões são atribuídas ao seu homenageado, porque o rei teria o bom juízo e autoridade. 

Seguindo esse raciocínio, logo em seguida afirma-se que com esse bom juízo, conhecerá 

otimamente que os fundamentos dos defensores de tal uso (duelo) são vaníssimos e 

repugnantes, não somente à religião Católica, mas também aos bons filósofos e às razões 

civis91. Por outro lado, a autoridade permitiria ao rei corrigir tantas maldades e propor as 

antigas e santíssimas leis nas questões de honra, injúrias e militares, por meio da Religião 

Católica e da Lei Civil. 

Observando atentamente as relações entre os dois antiduelistas, encontrou-se nos 

diálogos com os senhores homenageados, temáticas recorrentes. O pedido de auxílio feito 

por Giovan Battista Susio, que tentou mostrar as diferenças de seu tratado em relação ao 

de Antonio Massa, aponta para o uso destes proêmios como um canal para se valer da 

ajuda do seu interlocutor, no que diz respeito à originalidade dos seus escritos. Essa 

relação não para por aí, afinal, ambos fizeram uso dos temas atrelados à filosofia 

humanística e religião para condenar a prática do combate, conquistando graus diferentes 

de alcance e sucesso92. Entretanto, também aproveitaram dos seus proêmios para indicar 

um modo de agir baseado no controle da violência e solução pacífica dos conflitos, 

indicando posturas que deveriam ser seguidas pelo bom súdito nas suas relações sociais. 

 

2.2-Juristas e letrados: um embate de duas ciências nos tratados de duelo  
  

Depois de apresentar os proêmios de dois tratadistas claramente desfavoráveis ao 

duelo, voltaremos nossa atenção para os proêmios de obras que propuseram outras 

questões aos seus interlocutores. Ainda no campo das relações entre os escritores e seus 

homenageados, os próximos tratados não necessariamente indicam uma abordagem 

                                                           
90 SUSIO. Op. cit. p.10. 
91 Ibid. p.11.  
92 CAVINA. Op. cit. p. 105. 
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negativa em relação ao combate, antes, essas páginas se direcionam a temáticas pautadas 

para problemas mais distantes do duelo, mesmo que de modo geral ainda façam uso do 

tema.  

Iniciando com o título Il Duello, escrito por Giovan Battista Pigna em 1554, e 

publicado na cidade de Veneza por Vincenzo Valgrisi, mais uma vez pode-se encontrar 

no início da obra o privilegio por parte do Senado Veneziano. Pigna não era um jurista 

ou mesmo um professor de honra, mas sim um letrado que se dedicava ao estudo da poesia 

e mesmo da filosofia. Isso fica claro quando ele se dirige a S. Donno Alphonso da Este 

Príncipe de Ferrara, homenageado no tratado. Já nas primeiras páginas dos seus escritos, 

o autor indica que nas cortes duas faculdades são racionalizadas: Duelos e Romances. E 

que seria melhor não saber nada sobre essas, do que entender de uma só.  

Como se não bastasse a aproximação dos romances e do duelo, como matérias 

abordadas nas cortes, Pigna introduz o pensamento de Aristóteles, no caso, sua moral, 

como forma de tratar as questões relacionadas ao duelo: “E as tratarei segundo os 

princípios de Aristóteles: sendo coisa clara que os costumes precedem as leis, e que as 

verdadeiras definições dos pontos da honra pelos quais essas referências se movem, destes 

dependem”93. Assim, o tratadista continua sua crítica apontando para a pouca prudência 

que incorrem aqueles que se atribuem o ofício de tratar dessas coisas, mas que, 

distanciando-se da natureza da virtude, se tornam incapazes de mover uma só palavra. A 

insistência ainda recai na própria profissão dos que se ocupam destes assuntos, afinal, 

para o nosso escritor a virtude seria matéria dos chamados morali e não dos leggisti. 

Finalmente, com o propósito de unir as duas ciências numa mesma filosofia, Pigna dá seu 

golpe final, argumentando que naqueles dias os naturali que são contemplativos fazem 

grandes estudos sobre a Ética, enquanto os jurisconsultos que realmente deveriam sabe-

la, não se detêm nesses assuntos de nenhuma maneira. 

A insistência em questões filosóficas não se encontra somente na defesa do 

pensamento antigo e na reprovação dos seus contemporâneos. Para a tristeza de nosso 

escritor, existem os que consideram errado seguir Aristóteles, já que este nunca discorreu 

acerca do duelo. Em sua defesa, nosso filósofo moral se serve do pensamento aristotélico, 

e defende a ideia de que existe a possibilidade de uma ciência nascer de outra se a segunda 

tiver origem na primeira. Mais uma vez atacando os juristas, por meio do filósofo antigo, 

                                                           
93 PIGNA, Giovan Battista. Il Duello. Veneza: Vincenzo Valgrisi, 1554. Proêmio. p. 2. 
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Pigna aponta que embora o duelo nunca tenha sido tratado por Aristóteles nos seus 

escritos sobre leis, os jurisconsultos faziam uso desses textos para comentar acerca do 

combate:  

E quais das suas próprias leis fazem menção ao duelo? E mesmo assim 

cada professor de leis escreve baseando-se sobre elas. E isso seria bem 

feito se assim o fosse, mesmo não sendo(...) “Porque uma ciência não é 

nunca constituída somente de si mesma, mas por haver muita 

dependência precisa das muitas que existem. E esta nossa recebe 

especialmente da especulação grande iluminação. E assim, os livros 

especulativos são muitos necessários94.  

No final dessa argumentação, as admoestações recaem diretamente ao leitor que é 

convidado a refletir na melhor maneira de estudar uma obra e guiar seus pensamentos. 

Para tanto, nosso autor diz que não pode ser julgado se não cita os lugares no qual se 

serve, ou seja, as referências bibliográficas que sustentariam suas afirmações. Nesse caso, 

procurar as conexões com outras obras e pensadores, seria obrigação do leitor e do 

intérprete, e não daquele que escreve95.  

O tratado Il Duello, especificamente seu proêmio, contém um conjunto de 

questões que parecem distantes daquilo que era tratado nos paratextos. Seguramente, na 

obra existe o diálogo do escritor com o seu homenageado, entretanto, ao invés de se 

concentrar num pedido de auxílio, na promoção ou reprovação do duelo, existe na pena 

de Pigna toda a defesa de um método de investigação filosófica e produção de 

conhecimento. Fazendo uso de Aristóteles e do seu pensamento, ele desenvolve um 

caminho para a interpretação e compreensão de seu texto, e também para o exercício da 

leitura e estudos em geral. Se valendo da teoria do duelo, o tratadista desloca o eixo das 

suas proposições e se ocupa de um tema que lhe era caro. E, como ainda estamos inseridos 

na esfera do combate, cabe lembrar que as linhas contidas no livro não se voltam só para 

a defesa, existe o ataque. Essa postura de enfrentamento se evidencia nas acusações e 

críticas feitas aos juristas.  Nas linhas do seu proêmio, Pigna assume uma atitude contrária 

àqueles que faziam dos estudos das leis sua fonte para pensar o duelo. Ao utilizar parte 

de sua obra para além da defesa de um modo de investigação filosófica e prática de 

                                                           
94 PIGNA. Op. cit. p. 3. 
95 Ibid. p. 4. “Ne debbo io essere ripreso se non vò citando i luoghi de i quali io mi servo: che questo è 

piutosto ufficio di letore & d’interprete, che di colui da se scrive”.  
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ciência, nosso autor se vale da teoria do combate para confrontar seus adversários, 

condenando seus métodos e competências. 

Até o momento discutimos e apresentamos autores que desenvolveram seus 

pensamentos nas páginas de um único tratado, mesmo com a publicação de mais de uma 

edição. Entretanto, o próximo tratadista escreveu não um, mas dois textos direcionados 

às questões do duelo e honra. Dario Attendolo nascido em Bagnacavallo, foi um estudante 

de leis, porém, não exercitou só este ofício, sendo também um soldado com experiência 

em batalhas. Seu tratado, tem um título extenso: IL DUELLO DI M. DARIO 

ATTENDOLO DOTTORE DI LEGGI DA BAGNACAVALLO, DIVISO IN TRE LIBRI, 

NEI QUALI COM RAGIONI LEGATI ET CON esempi d’historie ordinamente si tratta, 

& si dichiara tutto quello che s’appartiene à questa materia, CON MOLTE COSE 

DEGNE DI consideratione non avertite da gli altri, CON le Autorità delle leggi, & de i 

DOTTORI Poste nel margine, COM DUE TAVOLE, VNA DE CAPITOLI, l’altra delle 

cose piu notabili; entretanto, essa longa apresentação não foi a única estampada nas obras. 

Na folha de rosto das edições de 1560 e 1562 lemos o nome do tratado exatamente 

como está escrito acima, inclusive com a indicação: A gli Illustrissimi Signori, i Signori 

Sforza, Carlo, Mario & Paolo Sorzi Conti di Santa Fiori. Porém, na publicação de 1564, 

houve uma alteração. Desse modo, lê-se: IL DUELLO DI M. DARIO ATTENDOLI CON 

LE AVTORITTA DELLE leggi, e de Dottori, poste nel margine. NVOVAMENTE 

RISTAMPATO, ET da lui corretto, & in molti luoghi ampliato, Con la giunta d’un 

Discorso del medesimo da ridurre ogni querela alla pace. A ação de indicar ao leitor uma 

correção e ampliação, e, ‘reduzir toda querela à paz’, é usado como um recurso para 

mostrar a mudança de intenção e objetivo do tratado. Isso pode ser um detalhe que não 

chama tanto a atenção, mas tal alteração nos faz pensar acerca da possibilidade de 

mudança textual de acordo com o desejo do criador do livro, bem como, dos objetivos 

pretendidos nas lições contidas no texto.  

Ainda no âmbito das mudanças, na edição de 1564 desaparece a referência aos 

Sforzas na capa do Il Duello (embora continue a homenagem na forma de texto). Em 

contrapartida, é introduzido um outro paratexto homenageando Messer Giovanni 

Gregorio, a quem Attendolo chamada Muito Magnífico Senhor, Como Irmão (Al Molto 

Magn. Signore, Come Fratello). Salientamos que essas dedicatórias são anteriores ao 

proêmio propriamente dito, de qualquer modo, essa estreita ligação do autor com seus 

homenageados, podem nos conduzir nas direções seguidas neste livro. Como se não 
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bastasse, os homenageados são uma família, isso sem contar a proximidade com Messer 

Gregorio, outro contemplado nas linhas da segunda edição. Em relação aos privilégios, 

os mesmos são tributados à família de Milão. Não existe a figura do senado, papa ou 

qualquer outro poder. Porque isso? Antes de tentar responder essa pergunta, salientamos 

que no caso do Il Duello de Attendolo, existem três edições, duas do famoso impressor 

Gabrielle Giolito di Ferrari (1562, 1564), outra, de Francesco Lorenzini da Turino (1560).  

 

Figura 1: Il Duello di M. Dario Attendolo. Veneza: Francesco Lorenzini da Turino, 1560. (Biblioteca Giorgio Enrico Levi) 
(Biblioteca Nazionale Centrale di Roma “Vittorio Emanuele II”). Fonte: Google Books. 
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A interação e proximidade do tratadista em relação à família dos seus 

homenageados, por si só seriam suficientes para constituir uma dedicatória que 

apresentasse diferentes questões aos estudiosos destes documentos. Mas, deixemos de 

lado por enquanto a dedicatória voltada para os Sforzas, para nos debruçarmos no 

proêmio propriamente dito. Seguindo as páginas com a indicação numérica dos capítulos 

e ‘coisas notáveis’ presentes no tratado, outra referência aponta para as intenções do 

jurista de Bagnacavallo. Do mesmo modo que o título do tratado indica o espaço ao qual 

o autor pertence (CON LE AVTORITTA DELLE leggi, e de Dottori), aqui a invocação da 

importância das leis e dos doutores também é salientada. Logo no início deste proêmio 

repete-se o nome do livro com o acréscimo: DI M. DARIO ATTENDOLO, DOTTORE DI 

LEGGE, DA BAGNACAVALLO, COM LE AUTORITA DELLE LEGGI, & dei Dottori 

poste nel margine.  

Essa necessidade de afirmar sua posição como doutor de leis, neste trecho é só o 

começo do caminho escolhido por Attendolo, pois o que se segue é uma defesa intensa 

da necessidade de seguir os juristas, quando se fala de duelo e honra. Se acima, 

apresentamos a opinião de Gionvan Battista di Pigna e suas críticas às falhas dos juristas 

ao discorrerem sobre o combate interpessoal, agora, o jogo se inverte, e, um doutor parte 

para o ataque contra os filósofos morais. Ao iniciar sua argumentação, colocando a honra 

como o fim último do duelo, aquela por nobreza e excelência do assunto deveria ser 

anteposta à todas as outras questões da profissão jurídica, e mesmo o duelo como matéria, 

deveria ser tratado diligentemente pelos doutores. Essa noção não impede o autor de 

apontar que mesmo assim: 

Do momento que alguns deles confusamente, com ordem e estilos 

inexplicáveis, alguns com brevidade demasiada, outros contra as 

decisões legais sem comprovar com alguma autoridade suas razões, as 

têm tratado. E aqueles que são de profissão diversa da nossa legal, 

sofisticamente e fora da razão discutiram-nas. Sendo claríssima coisa 

que tratar sobre duelos não pertence aos outros, somente aos 

professores de leis96.  

                                                           
96 ATTENDOLO, Dario. Il Duello di M. Dario Attendolo. Veneza: Francesco Lorenzini da Turino, 1560. 

Proêmio, fólio 1. “imperioche alcuni di loro confusamente, e com ordine e stile inettissimo, e alcuni com 

troppo brevità, e altri contra le decisioni legali, e senza comprobare con alcuna autorità le ragioni loro 

l’hanno tratta: e quei che di diversa professione sono da questa nostra legale sofisticamente e fuori di 

ragione n’ hanno parlato, essendo chiarissima cosa ch’ el trattare di Duello, ad altri non s’appartiene che 

solamente à i professori de legge...”.     
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Até agora as constatações do jurisconsulto apesar de certeiras no que diz respeito 

à competência dos professores de lei, ainda não indicou quem são esses outros que 

deveriam ficar longe das questões do duelo, porém, imediatamente descobrimos quem 

são os alvos dessas duras críticas. Seguindo sua linha de raciocínio, e reafirmando a 

pertinência dos juristas para tratar do assunto, Dario Attendolo invoca a figura do príncipe 

como responsável em proferir sentenças nas questões de honra, afinal qualquer um é 

obrigado a regular suas ações segundo as formas da lei. Assim, para o tratadista é 

descabido “o fato de que eles (filósofos) podem afirmar que a matéria do duelo possa 

pertencer à sua profissão e não aos juristas, visto que esses filósofos não têm inteligência 

suficiente para discutir sobre as leis”97. 

Mesmo formulando suas reflexões com toda uma contundência, há o 

reconhecimento de que raciocinar acerca da injúria e honra também faz parte da ‘política 

dos costumes’, entretanto, o escritor reafirma que não seria por isso que cada acidente da 

matéria (duelo) seja decidido pelo estudo da ética, como é nas leis98. A aparente 

conciliação entre os diferentes saberes cai por terra no momento posterior quando 

Attendolo usa nada menos que a figura de Aristóteles, afirmando que para o filósofo 

antigo fazer injúria é um ofender alheio, espontaneamente contra as leis. Então, quem não 

conhece aquilo que é permitido e proibido pelas leis, não pode ter conhecimento perfeito 

da injúria (meio ao qual é realizado o duelo). Seguindo sua explicação, por meio da 

separação das leis em: ‘natural e comum a todos’ ou escritas para uso, mesmo que os 

filósofos saibam da primeira, no caso da segunda eles não têm nenhum conhecimento, 

porque, não se pode conhece-las somente pelos livros de ética. Em suma, a conquista e 

manutenção da honra se dão pelas leis, e, a sua perda vem por ações contrárias àquilo que 

está fundado nessas leis99. Portanto, a sucessão de ataques e condenações aos filósofos 

são a tônica deste proêmio, de um modo que o jurista elenca ponto após ponto sua 

reprovação àqueles que estão afastados do âmbito jurídico. 

                                                           
97 ATTENDOLO. Il Duello. Op. cit. Proêmio, fólio 1. “i cui responsi in queste materie da tutti gli ordine di 

gente inviolabilmente sono osservati per legge, secondo le quali i Principe necessitati sono di proferire le 

sententie loro in queste querele d’onore, poi che ciascuno è obligato di regolare le sue attioni secondo la 

forma di quelle, delle quali non ne havendo perfetta intelligenza questi Filosofi, non so come loro 

ragionevolmente affermare possano che questa materia di Duello alla loro & non alla nossa nostra 

professione si convenga”.   
98 Ibid. Proêmio. p. 2. 
99 Ibid. Prôemio. p. 2.  
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Esses exemplos são interessantes porque apontam para a disputa entre duas 

ciências que estavam em voga naquele período. Nesse caso, os proêmios serviram como 

campo de batalha entre um filósofo moral e um jurista. Ao discorrerem sobre suas 

profissões, Attendolo e Pigna, fazendo uso das questões de honra, atacam aqueles que 

estudam a chamada filosofia moral e o direito, respectivamente. O que se inicia como 

uma homenagem aos seus senhores, desenvolve-se para uma disputa entre dois saberes 

que tentavam lidar com as questões de honra e nobreza. Nesse ambiente que “usava de 

modo geral os trabalhos de Aristóteles, especialmente a Ética a Nicômaco, fornecendo a 

estrutura e os temas para ensinar filosofia moral”100, cada um ao seu modo, fez uso do 

pensamento do filosofo antigo, para atacar seu adversário intelectual. Além de 

apresentarem aos seus senhores o melhor conhecimento teórico para resolver certas 

questões, ambos, dedicam seus textos no sentido de promover suas ciências. Mesmo 

levando em conta a “chamada ‘literatura de louvor’, que entre outras coisas proporcionava 

elogios de várias artes e ciências, usualmente comparando-as de modo favorável com 

algumas das suas disciplinas rivais”101, no caso destes dois tratadistas, a disciplina rival, 

longe de ser elogiada, acabou sendo confrontada por meio de embates e disputas de 

campos de estudos opostos, criando-se argumentações para criticar e rebaixar um saber 

considerado inferior. 

 

2.3- Dario Attendolo e os Sforzas: a exaltação de uma poderosa família milanesa 
 

Além das questões que apresentamos acima, o tratado de Dario Attendolo se 

pautou pela promoção de alguns membros de uma poderosa família de Milão. Assim, os 

Sforzas foram amplamente lembrados por este tratadista. Encontramos três edições (1560, 

1562, 1564), com uma especificidade, Messer Giovanni Gregorio, como foi mostrado, é 

introduzido na edição de 1564, que ao menos no quesito dos paratextos continua igual às 

outras duas publicações. Assim, nos três tratados, o primeiro texto é direcionado a já 

citada família. ‘Aos ilustríssimos Senhores Sforza Carlo, Mario et Paolo Sforzi, Conde di 

                                                           
100 GRENDLER. Paul. F.  The Universities of the Italian Renaissance. Baltimore: John Hopkins University 

Press. 2004. p. 403. 
101 KRISTELLER. Paul Oskar.  Renaissance Thought and the Arts: Collected Essays. Nova Jersey: 

Princeton University Press. 1990. p. 11.  
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Santa Fiore, Meus Senhores Observandissimos’, ou seja, com esse estilo, Attendolo 

saúda os potentados de Milão.  

 

Figura 2: Il Duello di M. Dario Attendolo. Veneza: Francesco Lorenzini da Turino, 1560. Proêmio. (Biblioteca Giorgio 
Enrico Levi) (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma “Vittorio Emanuele II”). Fonte: Google Books. 
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Obrigação, afeição e mérito, essas são as motivações apresentadas pelo autor para 

endereçar o tratado aos homenageados. Seguindo essas considerações, um outro 

personagem é introduzido na dedicatória. Assim, o tratadista argumenta que por causa da 

sua servidão ao cardeal carmelengo (irmão dos homenageados), seu débito acaba recaindo 

à toda Ilustríssima Casa Sforzesca. Poderíamos continuar citando as tentativas de 

homenagem e palavras de afeição da parte de nosso escritor. Entretanto, existe uma 

consideração feita por Attendolo que não pode ser deixada de lado. Reconhecendo que o 

assunto de seu livro é todo diverso da profissão do já citado carmelengo e do S. 

Allessandro (mais um personagem envolvido), o autor argumenta que as lições do tratado 

convenham a ser ensinadas aos três homenageados.  

A separação entre aqueles que poderiam fazer uso das lições correlatas ao duelo, 

e outros que por ofícios religiosos estão distantes dessa realidade chama a atenção nesta 

página. Voltando a se corresponder com os três Sforzas, Attendolo admite uma grande 

afeição aos irmãos, mas não somente por sua parte, mas também por questões 

hereditárias. Aqui, invoca-se a figura de Crespolo e Olivo, trisavô e bisavô do tratadista: 

“sendo para mim natural, como aquela, que por hereditária sucessão ‘desceu’ dos ‘meus 

maiores’ em mim, e daquela que esses como servidores e parentes, levam aos seus”102. 

Mas não existe somente a nomeação dos antepassados, pois, logo após invocar o nome 

de Olivo, cita-se a honradíssima ‘condottas’ feitas sob o Grande Sforza, no Reino de 

Nápoles. Mas qual seria o feito? Orgulhosamente, Dario recorda que seu antepassado 

comandado pelo grande Capitão (Sforza), conquistou do Rei Alianello, Garagusio, 

castelos na Basilicata, que já foi chamada de Lucania. Tão importante quanto essas 

conquistas, com igual afeição e servidão seguiu ainda o Conde Francesco, que depois foi 

Duque, filho do já citado grande Sforza. 

Essas empresas militares conquistadas pelas duas famílias, levam Attendolo a 

constatar que o sucesso dos seus homenageados na arte da guerra é tanto, que seria 

necessário um volume à parte para contar os gloriosos empreendimentos de grande louvor 

realizados por qualquer um deles103. Tão importante quanto a aproximação do tratadista 

com os Sforzas, o próximo passo é justificar a ligação do próprio tratado com a família 

                                                           
102 ATTENDOLO. Il Duello. Op. cit. Dedicatória aos Sforzas, fólio 2. “Essendo in me naturale, come quella 

che per hereditaria successione è discesa da i miei maggiore in me & da quella che essi come Servitori & 

parenti portano à i suoi (...)” 
103 Ibid. Il Duello, fólio 3. “è il mérito di Vostre Signorie Illustrissime nell’arte di Guerra è tanto che 

bisognarebbe um volume appartato in raccontare le gloriose imprese d’altissima lode di ciascuno di loro”. 
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do norte da península italiana. Para tanto, o autor argumenta que nesta breve introdução 

não discorrerá mais sobre as questões relativas aos feitos militares da casa milanesa, pois, 

além da brevidade de espaço, na obra encontra-se discurso ocupando-se dos nobres. Por 

isso pertencendo o presente livro à nobilíssima ‘profissão de armas’, julgou-se de bom 

grado publica-lo sobre a sombra dos seus méritos104. Assim, o tratadista produz uma 

conexão entre os antepassados dos homenageados e sua família com a temática referente 

ao duelo-- e com o seu livro-- tendo como foco o mestiere delle armi. E, o que sustentaria 

esse esforço mnemônico produzido neste pequeno elogio à Casa Sforzesca são as glórias 

do passado. A proximidade entre os envolvidos permite uma promoção simultânea de 

ambas famílias, promoção essa que é construída e apresentada enaltecendo as virtudes 

guerreiras e militares de seus representantes. 

Entre a edição de 1560 publicada por Lorenzini, e as de 1562 e 1564 publicadas 

por Giolito, houve alterações no grande título da obra105, num contexto entendido por 

Cavina como uma reconfiguração dos tratados para a tentativa de promover a paz 

privada106. Entretanto, Attendolo nesta mesma tratadística abre um espaço na formulação 

do seu proêmio para o elogio das virtudes militares e guerreiras, utilizando-as como eixo 

para associar seus senhores ao seu trabalho teórico. Com isso, indica-se os atributos do 

combate guerra/duelo como altamente representativos da identidade nobiliária. Portanto, 

se naquele ambiente o “cortesão praticava as artes marciais e da guerra, inclusive, 

utilizando o duelo como um modo de incentivar o caráter marcial, promover a prática das 

armas e aumentar o 'espírito de corpo’”107, uma dedicatória inflamada no sentido de 

louvar as honrar militares e duelistas dos agraciados, poderia ser feita como um ponto 

inicial para fomentar esse tipo de incentivo. 

 

 

 

 

                                                           
104 ATTENDOLO. Il Duello. Op. cit. Dedicatória aos Sforzas, fólio 3.  
105 Como foi citado acima a edição de 1564 de Giolito traz um acréscimo escrito: ‘Con la giunta d’un 

Discorso del medesimo da ridurre ogni querella alla pace’. 
106 CAVINA. Op. cit. p.106. 
107 HUGHES, Steven, C. Soldiers and Gentlemen: The Rise of the Duel in Renaissance Italy. In. Rogers, 

Clifford J. DeVries, Kelly and France, John. Journal of Medieval Military History V (2007). pp. 111 
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2.4-Poderes Leigos e Eclesiásticos: conselhos e diretrizes para os governantes 
   

Quando se tratava escrever um proêmio, seja para atacar ou defender uma opinião, 

pedir auxílio a determinada pessoa, ou mesmo prestar uma homenagem, acabam-se 

criando aproximações entre os temas discutidos nessas partes dos tratados, e aqueles que 

são citados nestes trechos. Assim, uma dessas aproximações está na associação da figura 

do homenageado (ou homenageados) com o autocontrole e habilidades militares, nos 

casos dos nobres. Por outro lado, sendo a homenagem prestada a religiosos, o mesmo 

tema do duelo é redirecionado para as questões como a paz e autocontrole. Não se trata 

simplesmente de condenar o combate interpessoal de uma forma veemente e incisiva, 

como feito por outros tratadistas apresentados acima. Aqui, ao associar aspectos do duelo 

e honra com o papel de um laico ou eclesiástico, coloca-se em evidência o autocontrole e 

temperança na arte de governar. 

 Nessa categoria de proêmios que tratam diretamente na criação de um diálogo 

com determinado senhor, o Il Duello de Girolamo Muzio indica muito bem uma 

montagem econômica no que diz respeito aos paratextos. Entretanto, antes de tecer 

quaisquer considerações sobre o trabalho deste escritor, é pertinente apresentar algumas 

informações acerca da sua obra e vida. Muzio também conhecido como Mutio 

Justinopolitano nasceu em 12 de marco de 1496 em Pádua e faleceu em 1576 na vila de 

Panaretta. Apontar esse cortesão como o fundador da ciência de honra italiana108, à 

primeira vista pode parecer um exagero, porém essa constatação não e de todo sem 

sentido se levarmos em conta a sua forte presença nas mais variadas cortes e sua relação 

com aqueles que se interessavam pela matéria de honra. O seu serviço aos duques de 

Ferrara, Mântua, Urbino109 são somente alguns exemplos da passagem de Muzio nas mais 

variadas cortes da Europa Moderna. Autor de uma vasta obra, dedicou-se aos mais 

variados assuntos.  

Somente nos tratados que se ocupavam da ciência cavaleiresca, foi possível 

encontrar três obras relacionadas ao tema: La Faustina delle arme cavalleresche, Il 

Cavaliero e Il Gentilhuomo (é interessante pensar que apesar de todo esse conjunto de 

obras relacionadas a educação do cortesão, se contarmos o número de edições, Il Duello 

é de longe a mais popular de todas). Porém, não podemos deixar de lado outras obras 

                                                           
108 CAVINA. Op. cit. p. 62. 
109 Ibid. p.62 
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escritas pelo cortesão natural de Pádua. Para demonstrar somente alguns exemplos 

podemos citar os: Discorso intorno alle controversie che hora si trattano nella Chiesa di 

Dio (1548), Le mentite ochiniane (1551), Catholica disciplina di prencipi (1561), 

L’Heretico infuriato (1562), L’antidoto Christiano (1562), Lettere catholiche (1571). 

Todos esses exemplos são interessantes, mas o que mais chama atenção foi Le mentite 

ochiniane, escrito contra Bernardo Ochino, monge franciscano que se tornou protestante. 

Isso nos faz pensar na importância das obras de Muzio, não somente para compreender a 

vida na corte e os ideais cavaleirescos, mas também a história da Reforma e Contra- 

Reforma na península itálica do século XVI. De todas as obras de Muzio, Il Duello foi a 

que conseguiu o maior sucesso, isso se contarmos a quantidade de reimpressões. No total 

temos as edições de: 

1-Giolito (todas em Veneza): 1550, 1551, 1553, 1554, 1558, 1560, 1563, 1564 (em 

italiano); 1552 (em espanhol com o nome de El duelo). 

2-Girolamo Pozo (Veneza): 1571. 

3-Domenico Farri (todas em Veneza): 1566 e 1576. 

4-Compagnia de gli Uniti (Veneza): 1585. 

5-As edições francesas (ambas impressas em Lyon) tiveram o título Le Combat. Roville 

imprimiu em 1561 e Tardif em 1582 e 1583110. 

                                                           
110 FAINI, Marco (Org). Girolamo Muzio. 'Cinquecento Plurale'. Atualizado em 7 de marco de 

2011.Disponivel: http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/muzio.pdf. 
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Figura 3: Il Duello Con Le risposte cavalleresche. Veneza: Gabriele Giolito de Ferrari e Fratelli, 1560. (Biblioteca 
Estadual da Baviera). Fonte: Google Books. 
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Figura 4: Il Duello Con Le risposte cavalleresche. Veneza: Gabriele Giolito de Ferrari e Fratelli, 1560. Proêmio (Biblioteca 
Estadual da Baviera). Fonte: Google Books. 
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No presente estudo não vamos nos aprofundar no conjunto da obra de Girolamo 

Muzio. De qualquer modo, não poderíamos deixar de lado algumas informações que 

apontam para o grande volume de textos e temas desenvolvidos por este autor. Se no caso 

do Il Duello consta a dedicatória principal antes do primeiro capítulo, e dois pequenos 

proêmios no começo dos capítulos subsequentes, evidenciando um uso do recurso do 

paratexto em três partes da obra, isso não quer dizer que o tratado tenha uma montagem 

exagerada. Ou seja, excetuando a dedicatória inicial e as pequenas introduções do capítulo 

II e III, no caso do Il Duello além da folha de rosto do tratado com a apresentação do 

título, do impressor e dos poderes envolvidos no privilegio, não se encontram páginas que 

tratem de outros temas. Outro ponto interessante é a inclusão das palavras ‘Con le 

Risposte Cavalleresche’ no título de algumas edições, com o intuito de divulgar 

acréscimos feitos pelo autor. Desse modo, passa-se da folha de rosto direto às palavras 

endereçadas ao Illustriss. S. Don Emanuel Philiberto Prencipe di Piemonti. Dirigindo 

suas palavras ao príncipe, Muzio, num primeiro momento insere no centro das suas 

reflexões os conceitos de honra e vergonha. Essas são tão importantes para o autor, que 

ele as coloca como duas coisas que regulam a vida humana111. Tal é importância destes 

dois ‘afetos’-- para citar sua nomenclatura -- que eles podem ser encontrados nas pessoas 

de espíritos mais gentis, ou mesmo nos animais mais generosos. Entretanto, dentre todos 

os animais movidos por essa paixão, o homem, mais precisamente os ‘cavalieri honorati’, 

se mostram os mais temerosos da vergonha e mais desejosos da honra112. 

A clara aproximação dos atributos da honra e desonra, com os chamados 

‘cavalieri’, classificando-os como mais atentos a esse tipo de questão, é um modo de 

Muzio colocar valores intrínsecos ao duelo, como parte da identidade nobiliárquica. 

Porém, não se pode dizer que existe uma simples apologia do combate e das disputas 

armadas. Mesmo defendendo a importância da honra para os nobres, o autor tece críticas 

ao uso indiscriminado das armas. Admitindo a existência da vontade de resolver 

quaisquer questões pela via do combate, demonstrando uma atitude de pompa e felicidade 

por parte daqueles que mostram seus desejos de ter honra, Muzio não deixa de notar as 

armadilhas que esse comportamento pode trazer. Mais uma vez fazendo uso da figura dos 

‘cavalieri’, critica-se uma postura que age mais em conta de opiniões vulgares -- ao invés 

                                                           
111 MUZIO, Girolamo. Il Duello. Veneza: Gabriele Giolito de Ferrari e fratelli, 1550. p.2. “...e queste altre 

non sono, che temenza di vergogna e desiderio di honore: delle quali l’una affrenando, e l’altra sospingendo 

gli animi nostri, si fattamente gli governano, che di altro morso, ne di altro sprone non par che si sentano 

haver alcun bisogno”.  
112 Ibid. p. 3. 
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do juízo da razão -- que aconselham a pegar em armas nos momentos que seria mais 

louvável deixa-las de lado. Após essa constatação, o próprio autor coloca-se numa 

posição de testemunha que já presenciou muitas permissões e pouca ordem em torno dos 

abatimentos (duelos); e, assim sendo, quis oferecer ajuda aos que querem pelo caminho 

da honra caminhar, levando-os de volta à estrada justa e correta113. 

 Como vimos, aquilo que foi proposto no proêmio do Il Duello não passa pela 

condenação ou desaprovação do duelo, mas sim, do uso da prudência no momento que as 

questões de honra pudessem levar ao conflito armado. Aproximando o desejo de honra 

aos cavaleiros, e pedindo que se mantenha essa honra usando a razão, Muzio demonstra 

ao seu leitor um modo de agir baseado não na impetuosidade, mas no autocontrole como 

ferramentas características do cortesão que enfrenta disputas. Essa construção 

argumentativa que entende a honra como o bem mais querido pelo cavaleiro (desde que 

o mesmo use a prudência e a cautela nas horas de disputas e tensões, não caindo no 

descontrole ou bravata) tem o seu ponto máximo na figura do príncipe.  

Na parte final do seu proêmio, o tratadista se dirige diretamente ao Príncipe 

Emanuel Philiberto, afirmando que coisas escritas a respeito da honra são convenientes a 

um príncipe honrado. Mesmo o ambiente de uma ‘corte tão cavaleiresca’, como aponta 

Muzio, foi influenciada por um príncipe que se tornou um espelho de valor e costumes 

gentis114. A maneira de ser deste tipo de cortesão tal qual proposta por Muzio, não deixa 

de ter semelhanças com o modelo de cortesão proposto por Castiglione, ao menos, no 

quesito equilíbrio. Como foi notado por Sébastien Jahan, no livro O Cortesão existe um 

modelo de cortesão perfeito, de modos mesurados e distante dos excessos, que ganha as 

graças do seu senhor, devido às suas qualidades morais e intelectuais115.  

Ora, é exatamente essa justa medida que está proposta no Il Duello, quando se 

discute a correta maneira de agir frente às questões que poderiam levar o cortesão ao 

desequilíbrio na hora de salvaguardar sua posição. Evidentemente, não devemos deixar 

de lado a intenção do autor em exaltar e louvar o seu homenageado, afinal, este espaço 

                                                           
113 MUZIO. Op. cit. p. 4. “...che i cavalieri piu da volgare openione tirati, che da giudicio di ragione 

consigliati prendono l’arme à tale hora, che per avventura non meno sarebbe lodevole il lasciarle”. “Il che 

avendo io veduto, e tuttavia vedendo la molta licenza, e il poco ordine, che intorno à gli abbattimenti si 

serva, ho voluto, quanto é in me, porger mano à coloro, i quali per la via dell’honore cavalleresco 
desiderano di caminare, per vedere se io con alcun modo in sul a diritta strada gli potessi ritornare”. 
114 Ibid. p. 5. “...che in una cosi cavalleresca corte come é quella, nella quale voi vivete, sete in pochissimo 

tempo divenuto uno specchio di valore et di gentili costumi”. 
115 JAHAN. Op. cit. p. 145. 
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também serve para a promoção da nobreza, até mesmo no âmbito militar, como indica a 

posição de capitano de’ cavalieri do príncipe do Piemonte, na corte de ninguém menos 

que Carlos V. Entretanto, ao discutir acerca das maneiras de ação para manter e honra e 

evitar a vergonha, Girolamo Muzio se serve da temática do duelo e constrói um exemplo 

de agir que tem como elo final da corrente o próprio príncipe, sendo que o pensamento 

do tratadista cumpre uma dupla função, já que educa o cortesão pelo modelo final do 

príncipe, e educa o príncipe pelo modelo de bom cortesão, todos sendo guiados por uma 

teoria do duelo que faz uso da possibilidade do conflito para ensinar o melhor modo de 

conviver no ambiente de corte. 

 Apesar da estreita ligação entre o duelo e a nobreza laica, evidenciada nas 

dedicatórias e introduções presentes nesses tratados, membros do clero também foram 

homenageados e citados nos proêmios. Mesmo numa quantidade menor, esses homens de 

batina estavam presentes nas páginas destas obras. Então, a pergunta pertinente que 

fazemos agora é: como se deu a relação entre os clérigos e o duelo, nas homenagens 

contidas nos tratados? Começando pelo Dialogo dell’Honore di M. Giovanni Battista 

Possevini Mantovano, o tratadista logo na primeira página do livro se apresenta como 

sendo Antonio Possevini Mantovano, irmão do falecido autor cujo nome consta no título 

da obra. Assim, ficamos sabendo que Giovanni Battista, morto aos 29 anos, não foi quem 

deu cabo da finalização e produção do Dialogo dell’Honore. 

Além de elogiar o trabalho do irmão, de uma maneira que aponta para uma boa 

relação entre ambos (pelos menos no que diz respeito às questões relacionadas ao duelo) 

o tratadista faz indicações de como a obra foi montada, ou seja, por meio de diálogos. 

Inicialmente, as perguntas propostas seriam respondidas diretamente por M. Giovanni, 

entretanto, num momento posterior, decidiu criar uma estrutura de diálogos entre dois 

personagens, o que foi seguido pelo seu irmão. Seguindo as explicações feitas pelo 

próprio Antonio, acerca da história do livro, o Cardeal Santa Fiore é pela primeira vez 

indicado como uma figura de benfeitor, que tem o tratado sob sua proteção. 

 



67 
 

 

Figura 5: Dialogo dell honore. Veneza: Grabriele Giolito de Ferrari, 1553. (Biblioteca Nacional Austríaca). Fonte: Google 
Books. 
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Para explicar a ligação entre um livro que discorre sobre o duelo e uma figura da 

Igreja, aproximam-se os atributos de honra e nobreza ao cardeal. Desse modo, mesmo 

reconhecendo a aparente estranheza nesse tipo de associação, Antonio Possevino adverte 

que no livro, o duelo e pensado pela ótica civil, e não da Igreja. Então, sendo o duelo um 

caminho raramente seguido, mesmo se ocorresse um combate armado, esse seria 

justificado, porque, num mal menor, pode-se encontrar uma coisa boa116. Usando essa 

justificativa, introduz-se a ‘questão da paz’. Assim, o autor argumenta que o tratado 

também tem como escopo apresentar todos os modos possíveis de fazer a paz por meio 

da concórdia, coisa útil para a cidade, e, essa função pertenceria aos religiosos, 

especialmente aos cardeais. Por fim, afirma que mesmo certos assuntos sendo ocultos e 

de difícil aprendizado, as coisas exteriores contidas na obra, bastarão àqueles que não 

entenderem os segredos do Dialogo dell’Honore. A afirmação inclui não somente ao 

letrados e homens de armas, mas também os ‘vulgares’ e as mulheres, que podem 

encontrar na obra elementos para cuidarem da sua virtude117.  

Com essas reflexões, Possevino associa as questões pertinentes à honra ao tema 

da paz e da concórdia, indicando outros atores sociais que poderiam fazer uso de suas 

orientações. A tentativa de explicação feita pelo tratadista, no sentido de justificar o duelo 

para um religioso, foi notada por Hughes, que bem aponta para as tensões presentes nesse 

tipo de literatura que enaltecia o duelo como modo de defender a honra, mas também, 

pensavam em meios de delimitar tal prática118. Contudo, além dessas aparentes 

contradições presentes em alguns tratados, acreditamos que nesse caso as palavras 

dirigidas ao Cardeal (por meio da temática do duelo) também são associadas ao bom 

governo e administração da cidade, fazendo uso de um religioso como referencial.  

                                                           
116 POSSEVINO, Antonio. Dialogo dell honore. Veneza: Grabriele Giolito de Ferrari, 1553. fólio 3. “Nè 

dee parere strano à V.S Reverediss. che essendo ella Cardinale, io le dedichi un libro, dove oltra le altre 

cose si tratti anchora del Duello. Percioche parlando dell’Honore, et di mezzi per liquali essendo perduto si 

racquista, e essendo il Duello fra i detti mezzi, mio fratello fu sforzato di ragionarne, civilmente però, et 

non secondo la nostra santa religione, ma nondimeno in tal guisa, che se si tenesse questa strada, di rado si 

verrebbe à Duello: et quando pur vi si venisse, vi si verrebbe giustificatamente, et per men male, il quale 

há sempre, come dice Arist. luogo di bene”. 
117 Ibid. fólio 3. “Aggiugnesi à questo, che nel presente libro si ragiona di tutti i modi possibilidel far le 

paci: la qual cosa è utilissima alle Città, non si potendo elle conservare, ne mantenere senza la concordia, 

ilche piu che da ogni altro s’appartiene à i Religiosi, e massimamente à i Cardinali”. [“...et le ragioni il piu 

delle volte son nascoste, come sono in queste trattato... “Assai bene doverà bastare à coloro, che non 

potranno intender le cose piu riposte, che essi intenderanno tante altre cose esteriori, che basterà loro à 

vivere, e ad operar bene, e beatamente, servendo questo libro non solo per coloro, che fanno professione di 

lettere, e d’arme, ma anchora per li volgari, e per le Donne, le quali parimente vi ritroveranno dentro la 

parte loro, trattandosi in essi delle lor virtù”].  
118 HUGHES. Op. cit. p. 138-139.  
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Do mesmo modo que Possevino, outro tratadista voltou-se para uma autoridade 

da Igreja, para produzir sua dedicatória. O já citado Dario Atendollo, no seu Discorso 

intorno all’ honore, et al modo di indurre le querele per ogni sorte d’ingiuria ala pace, 

publicado em 1562, decidiu prestar homenagens ao Bispo de Narni Pierdonato de Cesi.  

 

Figura 6: Discorso intorno all’ honore, et al modo di indurre le querele per ogni sorte d’ingiuria ala pace. Veneza: 
Gabriel Giolito de Ferrari, 1562. Fonte: Google Books. 
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Voltando as palavras ao seu homenageado, Atendollo argumenta que seu ‘Discorso’ é 

conveniente àqueles que têm como honrada profissão a administração dos povos, cessar 

das discórdias, controlar as contendas e a manutenção da paz. Seguindo essas afirmações, 

o tratadista usa como exemplo o Bispo de Narni, “que com singularíssima prudência 

recuperou uma perpétua paz à cidade de Romanha, e, com igual artifício manteve essa 

cidade-- por claro testemunhos das populações-- elevada à gloria dos mais louvados, que 

nunca por algum tempo guiaram repúblicas, mas com suas ações obscureceu ainda os 

louvores dos outros”119. Esses ‘outros’ ao qual Atendollo se refere, usaram a justiça, 

dureza, rigidez e severidade das leis, para acalmar as sedições, ao passo que no caso do 

bispo, “empregou se a equidade, amabilidade e afabilidade ‘puxando os ânimos’ de 

qualquer dos instigados, de um estado de ira à mansidão e modéstia, tornando-os 

pacíficos”120.  

As características pessoais do homenageado também incluem o modo como ele se 

ocupa da administração pública. Desse modo, a mudança material da cidade, 

proporcionada pelo Bispo Pierdonato, não é deixada de lado. A habilidade do religioso 

no que tange a provisão abundante de todas as coisas necessárias ao povo, é citada por 

Atendollo. Mesmo os aspectos da arquitetura e construções são levados em conta, como 

no caso da Academia, edificada com belíssima ordenação, com louváveis testemunhos de 

todos os letrados, trazendo com isso perpétua fama ao homenageado121. O autor exalta a 

fama do seu interlocutor, do povo, e, até mesmo de um grupo social mais restrito dos 

letrados.  Essa construção de um governante dotado de qualidades ‘leves’, que envolve a 

figura de um líder voltado para a concórdia e paz da cidade, torna-se o ponto de referência 

no qual Attendolo dirige-se ao seu senhor. Seja no modo de tratar uma rebelião, ou na 

maneira de cuidar das necessidades dos seus súditos, o que é destacado nesse momento é 

a temperança e bondade do eclesiástico. Assim, o cuidado do bem público e do povo, é 

estruturado na imagem do governante pacificador, imagem essa que é exaltada no 

presente e no futuro, num tratado que tem como objetivo a discussão acerca da honra. 

                                                           
119 ATENDOLLI, Dario. Discorso intorno all’ honore, et al modo di indurre le querele per ogni sorte 

d’ingiuria ala pace. Veneza: Gabriel Giolito de Ferrari, 1562. Proêmio, p. 4. “... con essempio di 

singolarissima prudenza, recuperata uma perpetua pace alle città di Romagna, e hoggidi con eguale artifitio, 

mantenendola in questa città per chiara testimontanza de i popoli, non solo ascesa alla gloria de i piu lodati, 

che mai per alcun tempo reggessero Republiche, ma con le attioni sue há oscurado le lodi de gli altri...”. 
120 Ibid. Discorso. Proêmio, p. 4. “percioche dove gli altri con la giustitia, con la gravita, con la rigidezza, 

e severità delle leggi hanno le sedetioni acquetate, quella con l’equità, con la piacevolezza, e con l’affabilità 

tirando gli animi, quantunque incitati, dall’ira alla mansuetudine e alla modéstia, gli rende pacifichi”. 
121 Ibid. Discorso. Proêmio, p. 6.  
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Nossa trajetória até agora, teve como intenção compreender aquilo que está 

presente nos tratados, num momento anterior ao início dos textos desenvolvidos pelos 

autores, ou seja, tentamos captar alguns referenciais disponíveis nos paratextos. Ao se 

debruçar neste conjunto de documentos, não seria interessante dedicar uma análise que 

priorizasse só os capítulos destas obras, agindo assim, não notaríamos o modo que esses 

livros como um todo foram pensados e montados. Por isso, quando voltamos nossa 

atenção para a maneira que foram construídos, encontramos um conjunto de informações 

que no primeiro instante pareceriam desconexas. Uma primeira impressão desse tipo 

deve-se ao fato de que não havia um único modo de ordenar os proêmios, homenagens 

ou qualquer outro aviso. Cada autor (ou impressor) inseria aquilo que achava pertinente 

aos seus leitores. Desse modo, apesar da padronização que proporcionava uma folha de 

rosto com o título da obra, logotipo do impressor, lugar de publicação, privilégio e data, 

nas páginas imediatamente posteriores cada pena criava uma quantidade diversa de 

paratextos nas suas introduções, ou então, não criavam nenhum122. A falta de um só 

modelo para criar um tratado de duelo, nos diz sobre os aspectos técnicos que envolviam 

a produção de um livro deste tipo. Entretanto, essa diversidade também acompanhou os 

temas trabalhados nesses trechos das obras. Portanto, quando observamos as diferentes 

propostas na hora de criar uma homenagem, as multiplicidades de questões que afloraram 

nas mentes daqueles tratadistas vêm à tona. Como tentamos demonstrar acima, os 

proêmios se ocuparam de alguns temas diversos. Por isso, abandonamos a ideia de 

encontrar uma única direção ou tendência. Pensando que tal atitude não daria conta dos 

objetivos desses autores, optou-se pela tentativa de aproximar algumas ligações que 

poderiam ser feitas entre os tratadistas.  

Seja um cortesão ou eclesiástico, o duelo é manipulado para ensinar a correta 

forma de ação. A maleabilidade da teoria, auxilia tanto aos que desaprovam o recurso às 

armas, quanto aos que não a condenam. A pluralidade de modelos, possibilita ensinar e 

exaltar seu senhor, com uma matéria que apesar de ser a mesma, serve a diferentes 

propósitos. O que vale é ensinar, e direcionar as ações não só dos homenageados, mas de 

todos os possíveis leitores. Por isso, não encaramos os espaços, como uma simples 

tentativa de agradar e conseguir favores de alguns poderosos. Entendendo de forma mais 

ampla os múltiplos poderes em torno da criação de uma obra impressa, levamos em conta 

                                                           
122 Um exemplo desse ‘silencio’ é famoso jurista Andrea Alciato no seu: ‘Duello fato di latino a comune 

utilità’. O tratado passa imediatamente do frontispício para o primeiro capítulo, sem nenhum proêmio ou 

dedicatória. 
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que nos séculos XVI e XVII um livro “começava com uma série de peças preliminares 

que expressavam as múltiplas relações implícitas pelo poder do príncipe, as exigências 

do patronato, as leis do mercado, as relações entre os autores e seus leitores”123. Toda essa 

variedade não pode ser resumida no simples desejo de exaltação de determinada figura 

nestes proêmios, porque, abaixo dessa superfície encontram-se formas de agir e de se 

comportar que não se resumem ao simples desejo de agradar e obter favores. Para dar 

cabo desta intenção inicial da simples homenagem a uma importante personalidade, o 

conteúdo da dedicatória poderia ser de qualquer tipo. Assim sendo, coube questionar não 

só o modo que esses tratadistas se dirigiam aos seus protetores, mas também, como eles 

realizaram essa operação, ou seja, quais questões estavam além da superfície na hora que 

aqueles escritores se reportavam ao seu público. 

 

Figura 7: Duello regolato a le leggi de l’honore, Veneza: Vincenzo Valgrisi, 1552. (Biblioteca Nacional Austríaca). 
Fonte: Google Books. 

                                                           
123 CHARTIER, Roger. A mão do autor e a mente do editor. São Paulo: Unesp, 2013. p. 11. 
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CAPÍTULO III - Pela boa formação do cortesão: o uso de exemplos 

para auxiliar os leitores nas suas relações sociais 
 

1 - Os Exemplos e as Diretrizes Para um Bom Comportamento Cortesão 
  

Após apresentarmos em outras partes do nosso trabalho questões como: conceito 

do duelo, mercado editorial e as temáticas presentes nos proêmios, pretendemos nas 

próximas páginas da dissertação pontuar outros ensinamentos contidos nestes tratados. 

Quando nos debruçamos nos capítulos destes livros, encontramos algumas questões 

recorrentes. Assim, na escrita de diversos tratadistas uma mesma temática do campo 

teórico do duelo foi pensada sob ângulos diferentes, algumas vezes em acordo, outras em 

completa discordância. Essa repetição de alguns tópicos em mais de uma obra permitiu o 

aprofundamento no debate fomentado nos tratados, possibilitando uma análise que visou 

isolar e compreender aquilo que foi propagado pelos escritores, quando os mesmos 

tentavam ensinar suas lições ao longo destes impressos. 

Um desses ensinamentos que encontramos mais de uma vez, diz respeito àqueles 

que poderiam ou não participar de um duelo. Aqui, já fica claro que tal prática não era 

permitida a todos os sujeitos daquela sociedade. Mais do que salientar quem poderia ou 

não realizar um desafio armado, nossa intenção é pensar de que modo a construção de um 

modelo de duelista trouxe consigo a criação de padrões de comportamento considerados 

dignos e indignos. 

Tanto Girolamo Muzio, como Fausto da Longiano e Giovanni Battista Possevino 

fazem distinções acerca daqueles que por causa de suas ações e comportamentos devem 

ser mantidos longe da arte do duelo, sendo que mesmo as simples provocações de certos 

tipos de pessoas não deveriam nem ao menos ser consideradas. No Capítulo I, Livro III, 

intitulado Chi Non Deve Esser Ricevuto alla Prova Delle Armi, Muzio defende que as 

chamadas ‘provas das armas’ pertencem aos cavaleiros honrados. Entretanto, além deste 

entendimento, o tratadista elenca um conjunto de práticas e atitudes que estão em 

desacordo com o tipo de cavaleiro honrado ao qual o uso do duelo era permitido. Ao 

discorrer acerca das atitudes que levariam à infâmia daqueles que as praticam, percebe-

se que mesmo sendo todas elas negativas e igualmente reprováveis, podemos diferenciá-

las em duas classes. Embora, não exista essa discriminação na visão de Muzio, 
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percebemos que haviam nuances entre os atos considerados inadmissíveis. Assim, a 

condenação do autor recai primeiramente sobre o comportamento traiçoeiro daqueles que 

fazem a profissão de armas e estão sujeitos ao comando de algum príncipe ou exército: 

Não devem entrar nas provas das armas aqueles que fizeram traições 

contra o príncipe e a pátria, ainda com aqueles que tiveram algum tipo 

de entendimento com o inimigo, mesmo podendo de alguma forma 

prejudicá-los. E aqueles que capturados pelos inimigos, podendo 

retornar não o fizeram; ou aqueles que mandados a ver se fizemos 

alguns inimigos, lá permaneceram, fazendo dupla espionagem; ou 

havendo obrigação de juramento, ou não tendo recebido o pagamento, 

passam para o lado do inimigo; ou ainda os que não tendo nenhuma 

obrigação mudam de lado, sendo que esse ato tem forma de traição; 

porque mostrando de estar em meu favor, e, eu tendo confiança, tu, num 

momento de necessidade volta as armas contra mim. Anda terão que 

ser rejeitados aqueles que na batalha abandonaram seus senhores e 

suas insígnias: os quais de dia ou de noite teriam deixado a guarda 

encomendada pelo exército ou pela pessoa do príncipe124. 

Não obstante essa extensiva classificação das ações condenáveis por parte dos que 

estão a serviço de algum senhor ou exército, logo em seguida, no mesmo capítulo a 

reprovação é feita no âmbito de questões morais que não são diretamente ligadas ao 

quesito militar, mesmo que Muzio ainda esteja falando com os soldados. Ou seja, 

somando-se aos maus comportamentos diretamente ligados ao ofício bélico, a reprovação 

recai sob os considerados: assassinos, ladrões, rufiões, taverneiros, excomungados, 

hereges e usurários125. 

De maneira análoga ao texto de Girolamo Muzio, Fausto da Longiano descreve 

os tipos que deveriam ficar longe do duelo, por serem considerados indignos. No seu 

Duello del Fausto da Longiano Regolato à le leggi del’honore, encontramos no Capítulo 

IIII, Livro II, intitulado De Gl’infami, toda uma categoria de ações que colocariam seus 

                                                           
124 MUZIO. Op. cit. Livro III. p. 70. “che alla pruova delle arme non debbiano entrare coloro, i quali contra 

il Prencipe, o contra pátria loro haveranno fatto tradimento, o anchora co’ nimici haveranno havuto alcuno 

intedimento, che in pregiudicio di quelli potesse riuscire: Et queli, che presi da nimici tornar potendo non 

sono tornati; o mandati à vedere che facciamo nimici, com loro si sono rimasi; o hanno fatto spia doppia; o 

havendo obligatione di giuramento, o non havendo servita la paga, sono passati all’esercito nimico; o 

anchora non havendo alcuna obligatione vi passano in quel tempo, che le geti dall’una, e dall’altra parte 

sono alle mani, che questo atto ha forma di tradimento; percioche mostrando tu di essere in mio favore, e 

io di te fidandomi, tu al tempo del bisogno mi rivolge le arme incontra. Anchora saranno da esser ributtati 

coloro, che nella bataglia haveranno i loro Signori, o le loro insegne abbandonate: e qual di dì, o di notte 

malitiosamente havera lasciata la guardia à lui comessa dell’esercito, o della persona del Prencipe”.     
125 Ibid. p. 70. 
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autores longe da possibilidade de duelar. Neste caso, de acordo com o tratadista, nem 

mesmo as chamadas leis civis deveriam permitir que os ‘infames de notável infama’ 

tenham acesso às provas de armas. E, para descrever tais comportamentos, o autor utiliza 

alguns adjetivos que chamam a atenção. Nesse contexto, temos os assassinos públicos e 

secretos, ‘açougueiros de homens’, ladrões, traidores, amotinados, ladrões das pagas, 

além dos excomungados, pois muitos os colocam entre os infames126. Por outro lado, a 

reprovação também é direcionada aos que servem algum senhor como soldados: 

Quem deixou o posto que foi encarregado de defender, quem 

abandonou seu Senhor nas questões de armas, quem esteve em 

conjuração, em quadrilha cometendo trapaça, ou comete um grande 

delito. Quem foi mandado reconhecer alguma coisa moralmente grave, 

faltou com seus deveres. Alguém que agiu como espião duplo, rufião 

público, prevaricador, carrasco, ou quem tenha feito comércio proibido 

aos soldados, e outras coisas semelhantes.127 

 Como foi demonstrado acima, a tentativa dos autores no sentido de construir um 

modelo de soldado e cortesão que seria digno de duelar, trouxe consigo toda uma 

variedade de preceitos e admoestações que estavam relacionadas diretamente aos atos 

cotidianos dos leitores. Nesse caso, os esforços pedagógicos contidos nesses tratados 

foram feitos por meio de exemplos. Assim, aspectos da formação de um soldado, e seus 

deveres para com o seu Senhor ou Príncipe são destacados e postos em evidência. Aqui, 

a fidelidade e importância no cumprimento das suas funções são atributos elogiados e 

inseridos como uma marca do bom servidor. Portanto, não são descritos somente 

elementos relacionados ao duelo, antes, ao dedicarem páginas aos merecedores de tal 

instituto, vincula-se ao restrito círculo duelista, membros que também são os arquétipos 

de bons servidores, pois, estão cientes das suas obrigações. Durante as campanhas 

                                                           
126 LONGIANO, Sebastiano Fausto da. Duello regolato a le leggi de l’honore, Veneza: Vincenzo Valgrisi, 

1551. p. 244. [...Non permettono le leggi civili che alcuno infame di notevole infâmia sai amesso ad 

accusare alcuno, tanto meno lo vogliono le militari. Gli infami sono assassini publichi, e secreti cioè 

micidiali per danari, beccai d’huomini, ladri, traditori, motinatori, ladri di paghe...]; [...Molti pongono gli 

scõmunicati fra gli infami...]. Mesmo que ambos façam suas ações pelo dinheiro, aqui existe a diferenciação 

entre o ‘assassino público’ e o ‘assassino secreto’. Podemos dizer que o segundo seria aquele que ataca de 

modo furtivo, quase suicida, por isso a palavra ‘micidiali’ em italiano.  
127 Ibid. p. 244. “Chi ha lasciato il luoco dãtogli a difensare, chi há abandonato il suo Signore in fatto d’arme, 

chi é stato in congiura, in quadriglia a fare soperchiaria, o commettere qualque enorme delitto. Chi mandato 

a riconoscere alcuna cosa di grave pondo ha mancato di sua debito. Un che sia stato spia doppia, ruffiano 

publico, sbirro, boia, o che habbia fatto mercãtia prohibita à soldati, e tal altre cose simili”. A palavra 

‘sbirro’, na época moderna indicava um agente da lei, que fazia uma espécie de trabalho policial. Ainda 

hoje é usada como gíria para policial. Entretanto, encontra-se outro significado por extensão, referindo-se 

àqueles tipos considerados rústicos, ou então, os prevaricadores.    
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militares, tão importante quanto as questões bélicas, os comportamentos dos combatentes 

não eram negligenciados pelos comandantes. Atos que poderiam causar problemas às 

tropas tinham que ser fiscalizados e reprimidos. Nesse cenário os códigos e proclamações 

dirigidas aos soldados, tinham a intenção de prevenir atitudes que poderiam comprometer 

os exércitos128. Cientes dessas questões, autores como Muzio e da Longiano, incluem nos 

seus tratados de duelo ensinamentos que apontam para as prováveis ações que causavam 

a desgraça daqueles que viviam o cotidiano das campanhas militares. Contudo, essas 

valiosas lições não podem restringir-se ao ambiente de guerra. Salientar aspectos que 

eram vistos como negativos, moldava e preparava os leitores para as disputas tanto no 

campo de batalha, quanto na corte. 

Ainda pensando em estratégias que eram úteis em ambientes diversificados, a 

questão dos chamados ‘espiões duplos’ ilustra a importância que esses tratados tinham 

no sentido de incutir e propagar valores que protegiam seus leitores. Diferente dos 

inúmeros recursos tecnológicos utilizados hoje em dia durante uma campanha militar, na 

época moderna o uso de espiões tinha um caráter próprio. Assim, naquele ambiente 

informações sobre o inimigo, bem como, as medidas precaucionais acerca das tropas 

aliadas também eram entregues por espiões e informantes129. Ainda no caso de Veneza, 

Ioanna Iordanou ao contextualizar a ‘inteligência’ na Idade Moderna, entende as 

múltiplas implicações que um sistema de informação comportava naquela época: 

O que era exatamente a inteligência naquele período? Era uma questão 

de Estado ou uma iniciativa privada? Um serviço profissional ou um 

dever cívico? Um ato de lealdade institucional ou necessidade 

financeira? Na Veneza moderna, inteligência eram todas essas acima. 

Para os venezianos a palavra intelligentia significava ‘comunicação’ ou 

‘entendimento’. Dentro de um contexto de segurança de estado indicava 

qualquer tipo de informação de natureza política, econômica, social e 

cultural digna de avaliação e ação potencial pelo governo130. 

                                                           
128 HALE. J. R. War and Society in Renaissance Europe, 1450-1620. Baltimore: The Johns Hopkins 

University Press, 1985. p. 168-169. 
129 MALLET. M. E; HALE. J. R. The Military Organization of a Renaissance State: Venice. 1400-1617. 

Cambridge University Press, 2006. p. 273. 
130 IORDANOU, Ioanna. The Spy Chiefs of Renaissance Venice: Intelligence Leadership in the Early 

Modern World. In: Spy Chiefs, Volume 2: Intelligence Leaders in Europe, the Middle East, and Asia. (Orgs) 

Paul Maddrell, Christopher Moran, Ioanna Iordanou, and Mark Stout. Washington DC: Georgetown 

University Press, 2018. p. 8.   
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 Ora, se um serviço de informações era essencial para as operações de uma cidade 

ou principado, compreende-se a preocupação dos tratadistas no sentido de mostrar a 

gravidade de atos de espionagem que fossem contra os interesses desses territórios. A 

sutileza presente aqui está na nomenclatura ‘espião duplo’, ou seja, a condenação não é 

feita no ato da espionagem, mas sim, naqueles que exercendo essa atividade agem em 

favor do inimigo. No presente trabalho, não vamos nos aprofundar nas formas e estruturas 

que criavam múltiplas redes de espionagem na Itália do século XVI, entretanto, esse 

exemplo contribui para mostrar como importantes temas que estavam presentes nas 

preocupações dos poderes locais, foram desenvolvidos na tratadística que analisamos. 

Desse modo, assuntos que contribuiriam para a formação de um bom súdito, inclusive 

nas questões militares, eram abordados e desenvolvidos dentro da temática do duelo. 

 Tão importante quanto esses ensinamentos voltados ao âmbito militar, as questões 

morais não foram deixadas de lado no desenvolvimento desta pedagogia cortesã. Esse 

outro aspecto também foi salientado e desenvolvido pelos autores. Sendo assim, as 

características negativas são exemplificadas para fazer com que certos comportamentos 

ou indivíduos fossem evitados. Não necessariamente ligados ao cotidiano das guerras e 

batalhas, o enfoque agora recai em outras esferas. Seja no campo da religião com os 

hereges e excomungados, ou mesmo no quesito violência com os assassinos, salienta-se 

a importância de afastar-se de tais condutas que tornariam seus praticantes infames. Até 

mesmo a rebelião sob forma de conjuração ou motim é posta em voga na hora de 

apresentar a maneira incorreta de se portar. Como foi notado por Casella, o conceito de 

honra dos militares estava relacionado com atributos considerados virtuosos (fidelidade 

ao príncipe, catolicismo e cavalaria), até mesmo como uma forma de estabelecer 

diretrizes acerca do correto modo de agir, criando coesão ao grupo131. Portanto, a 

preocupação dos tratadistas no sentido de apresentar e condenar atitudes consideradas 

indignas, tinha como escopo a educação e refinamento dos seus leitores, dentro dos 

padrões de bom súdito e fiel.  

Apesar dessa nossa diferenciação entre os ensinamentos que mostravam aquilo 

que deveria ser evitado, classificando-os como voltados para o ambiente de guerra ou 

para a formação moral dos leitores, não podemos esquecer que esses sujeitos poderiam 

se valer de todos essas lições, afinal, esses valiosos conselhos tinham serventia numa 

                                                           
131 CASELLA. Op. cit. p. 327.  
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campanha militar ou em qualquer outro ambiente. Assim, as lições possibilitariam a 

sobrevivência dos aprendizes onde quer que eles estivessem. Não separando o soldado do 

súdito ou do cristão, antes, temos que nos atentar que a cobrança da postura correta vinha 

de diferentes frentes, portanto, cada aviso daquilo que deveria ser evitado contribuiria 

para uma proteção da imagem e posição de quem tinha a prudência de assimila-los.  

E, para levar a cabo esse esforço pedagógico, Muzio e da Longiano, atentos àquilo 

que era necessário evitar, criam uma argumentação usando a negação. Abordando a 

questão fulcral que separava os considerados dignos da arte de exercício do duelo, 

apresentava-se ações ou hábitos que colocados como negativos não só tiravam o 

privilégio de defender a honra por meio das armas, mas também, salientava um correto 

código moral que um súdito deveria ter, afastando-os de condutas consideradas 

criminosas. 

 

2-Permitidos e Proibidos do Duelo: as lições presentes nas classificações dos 

considerados aptos ou inaptos para o combate  
 

Após a apresentação das condutas que poderiam trazer a desgraça e desonra de 

um nobre, inclusive, separando-os do distinto grupo dos duelistas, encontram-se nos 

tratados outras clivagens que colocavam em posições distantes os que tinham a 

prerrogativa do duelo e aqueles que não se serviam deste instituto. Entretanto, as 

condições aqui impostas não se dão pela descrição de atos reprováveis, mas sim por meio 

da classificação e separação entre quem tinha o direito de se defender da injúria pela via 

do confronto armado, e os outros, que eram desobrigados de tal necessidade. Assim, os 

religiosos e letrados são usados como exemplo de pessoas que não deveriam resolver as 

questões de honra por meio do combate. 

No seu tratado Dialogo dell’ Honore, Giovanni Battista Possevino faz uma 

distinção entre quem exerce a profissão de armas e profissão de letras. Quando seu 

interlocutor na obra chamado de Giberto da Correggio pergunta se um letrado ofendido 

por um soldado deve recorrer ao duelo, Possevino claramente responde que: 

Os letrados quando fossem injuriados pelos soldados, não teriam que 

desafiá-los, por serem as armas e as letras diferentes profissões: e, não 

chamando esse injuriante ao duelo, nem por isso perdem sua honra 
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porque os literários não fazem profissão daquelas coisas onde possam 

esperar a honra que se convém aos soldados: e, porque a privação 

pressupõe o hábito, então não podem ser privados daquela honra que 

nunca tiveram132. 

 Não se trata de dizer que os sujeitos que exercem a profissão de escritor não 

tenham honra, afinal, caso a injúria venha por meio de um escrito, é lícito ao ofendido 

responder no ‘duelo das letras’, para usarmos a terminologia presente no Dialogo 

dell’honore133; mas, o que destacamos aqui é a separação entre essas duas profissões, bem 

como, as consequências que esse distanciamento traria para as relações de quem segura 

uma pena ou espada. Em suma, a lógica de Possevino também é reproduzida por Muzio 

que além de reconhecer a importância dos esforços intelectuais, não vê sentido alguém 

que não exercita a força física, ser chamado para um duelo134. Para os autores essas 

diferenciações são tão claras que um letrado pode ignorar os insultos de um soldado, do 

mesmo modo que um soldado pode recusar um convite para duelar feito por quem tem a 

profissão das letras135. 

 Esse distanciamento, a princípio, nos levaria a crer que os tratadistas tinham a 

intenção de afastar essas duas profissões, ou melhor, quem as exercia. Porém, se 

entendermos a lógica dos autores no momento que construíam essas diferenças a partir 

de um arcabouço criado para ensinar aos seus leitores a evitarem confrontos 

desnecessários, a limitação das disputas por parte de quem fazia o uso das armas e das 

penas, ao invés de criar um pretenso controle nas tensões que poderiam surgir entre esses 

dois grupos, contribuía para que seus membros não se prejudicassem em possíveis 

conflitos fomentados por alguém pertencente ao oficio oposto. Essa preocupação pensada 

pelos tratadistas, faria mais sentido se imaginarmos que tanto os soldados como os 

literários poderiam dividir os mesmos espaços, não obstante o caráter diverso das suas 

profissões. 

  

                                                           
132 POSSEVINO. Op. cit. p. 122. “I letterati quando fossero ingiuriati da soldati, non sono tenuti a 

disfidargli, per esser l’armi, e le lettere differenti professioni: e non chiamãdo essi l’ingiuriatore à Duello; 

non perciò perdono l’onore: percioche i letterati non fan professione di quelle cose: onde possono aspettar 

l’honore, che si conviene à soldati: e perche la privation presuppone l’habito, adunque non possono esser 

privati di quell’honore, che essi non hanno havuto mai”. 
133 Ibid. p. 123. 
134 MUZIO. Op. cit. p. 76. 
135 POSSEVINO. Op. cit. p. 123; MUZIO. Op. cit. fólio 76.  
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Não se restringindo somente aos escritores que exerciam um trabalho intelectual, 

a preocupação presente nos tratados, se ocupou de outros grupos sociais que eram vetados 

ao duelo. Nesse caso, quem fazia profissão de fé estava liberado de qualquer confronto 

armado. Assim, os clérigos não tinham espaço para defender sua honra numa batalha. 

Muzio, no início do Capítulo VI do Livro III é taxativo ao excluir os religiosos deste tipo 

de embate: 

E os primeiros são os clérigos, ainda que algumas leis tenham permitido 

que esses por meios dos campeões possam fazer duelo, todavia aqueles 

devem ser (como os são) universalmente condenados. Porque depois 

que esses entraram numa ordem, e que sobre outros homens 

prometeram seguir os conselhos de Cristo, e de seguir os seus santos 

mandamentos, a eles não convém caminhar por esta comum estrada 

totalmente distante dos passos de Cristo. E, se Cristo quer que pela boa 

ou má fama o sigam, não devem com armas rebater a infâmia, nem 

procurar honra. E, se deseja que a quem pede as suas capas, também 

entregue a camisa, não devem querer defender algum bem temporal 

com as armas136. 

 Seja pela importância dada aos que exercem o trabalho intelectual, ou mesmo o 

ofício religioso, a clara distinção entre os que poderiam ou não duelar esteve presente nas 

preocupações dos tratadistas. No caso da profissão de letrado, há a valorização do 

intelecto em detrimento ao físico e militar. Assim, para quem pratica seus talentos no 

campo dos estudos, o conflito armado torna-se algo desnecessário. Por outro lado, a 

vocação com as coisas pertencentes ao âmbito religioso, também traz consigo a 

necessidade de afastar-se daquilo que seria considerado mundano, no caso cruzar as 

espadas num duelo. Embora as duas carreiras acima apresentadas -- como não 

pertencentes ao ambiente do conflito interpessoal -- criassem restrições no momento da 

defesa da honra, elas não foram as únicas tratadas nas nossas fontes. De modo mais 

sucinto, outros membros daquela sociedade tinham sua participação vetada quando se 

tratava de conflitos belicosos. Somando-se aos manchados de qualquer infâmia e 

                                                           
136 MUZIO. op. cit. fólio 75. “Et i primi sono i cherici, a’ quali anchora che da alcune leggi sia stato 

permesso, che essi per cãpione possano far Duello, pur nondimeno quelle debbono essere (come elle sono) 

universalmente danate. Che dapoi che essi in quell’ordine sono entrati, e que sopra gli altri huomini hanno 

promesso di seguitare i consigli di Christo, et di esequire i suoi santi comandamenti, à loro nõ si conviene 

caminar per questa comune strada tutta lontana dalle orme di Christo. Et se Christo vuole per la buona, e 

per la mala fama vadano dietro à lui, non debbono volere com arme ributtare infamia, ne cercare honore. 

Et se vuole, che à chi richiede loro la cappa, gli diano anche la camiscia, non debbono alcuni beni temporali 

voler com le arme difendere”. 
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sacerdotes, Fausto da Longiano, no final do Capítulo XII, inclui as mulheres, crianças e 

os chamados ‘mecânicos’137. Se Fausto da Longiano não dá maiores explicações do 

porque não se deve entrar em combate com esses sujeitos, Possevino oferece uma 

argumentação que indica a noção que o tratadista tinha dos excluídos do duelo: 

Agora voltamos ao ponto de onde partimos, quando dizíamos que um 

letrado quando seja injuriado por um soldado, não o deve chamar ao 

duelo, porque esse não perde sua honra por tal injúria, mas sim aquele 

que a faz: sendo coisa de tudo desonrosa e afrontosa ofender os fracos, 

que não fazem exercício das armas, como são os literários, crianças, 

velhos e religiosos. O mesmo digo de quem faz injúrias às mulheres, 

quanto mais malvadezas e desonestidades. No qual o próprio Aristóteles 

mostra quando procura a razão do porquê seja coisa iníqua matar uma 

mulher, que um homem, parecendo ao invés que deveria ser o contrário, 

porque o homem é mais excelente que uma mulher. Aristóteles responde 

essa questão: porque a fêmea é mais fraca, onde não se pode nem fazer 

injúria e se defender. E por isso, querer fazer prova do seu valor contra 

pessoa que seja mais fraca e não exercitada nas armas, não é coisa de 

homem sábio, nem de bem, ao contrário é coisa de idiota e malvado. 

Das palavras de Aristóteles as quais tomamos igualmente, que ofender 

os fracos, podendo ser crianças, velhos, literários, religiosos, ou outros 

não treinados nas armas, é coisa de um homem ruim: e quem faz perde 

sua honra: o que se segue, que os ditos fracos quando são ofendidos, 

não tem obrigação de desafiar para um duelo por aqueles os 

injuriaram138. 

 O que apresentamos acima é uma tentava de delimitar o duelo a um grupo restrito 

da sociedade. Giancarlo Angelozzi esteve atento a esse debate ao analisar a discussão que 

permeava os impressos, quando se tratava de permissibilidade da prática do duelo. Assim 

                                                           
137 DA LONGIANO. Op. cit. p. 17. 
138 POSSEVINO. Op. cit. p. 127. “Hora torniamo, onde ci siamo partiti, quando dicevamo, che um letterato 

quando sia da um soldato, non lo dee chiamare à duello; perche esso non perde per tale ingiuria l’honor 

suo, mà si ben colui, che gli fà ingiuria: essendo cosa in tutto dishonorata, e vituperosa l’ofendere i deboli, 

e non essercitati nell’arme, si come sono i letterati, i fanciulli, vecchi, e i religiosi. Il medesimo dico di chi 

fa ingiuria à femine, quantunque malvagie, e dishoneste. laqual cosa Aristotele stesso ne mostra, quando 

ricerca la cagione, perche sia cosa piu iniqua amazzare uma femina, che uno huomo, parendo che piu tosto 

dovesse essere il contrario, poi che l’huomo, naturalmente è piu eccelente della donna Risponde Aristotele 

questo avvenire, per che la femina è piu debile, onde può meno fare ingiuria, ò difendersi: e per questo, il 

voler far la pruova del suo valore contra persona, la qual sia piu debile, e non essercitata nell’arme, non é 

cosa da huomo savio, ne da bene, anzi piu tosto da scioco, e da malvagio. dalle qualli parole d’Aristotele si 

raccoglie parimente, che l’ofendere i debili, per essere ò fanciulli, o vecchi, ò letterati, ò religiosi, ò altri 

non essercitati nell’arme, è cosa da huomo tristo: e chi l fa (sic), perde l’honore: onde ne segue che i detti 

debili, quando sono offesi, non sono tenuti à disfidare à duello coloro, da i quali sono stati ingiuriati”.    
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o historiador italiano não deixou de notar que até a metade dos Quinhentos os juristas 

entendiam o duelo como um procedimento judiciário, ligado aos soldados, e não 

necessariamente aos nobres, visto que essa classificação costumava variar de lugar para 

lugar139. Contudo, na segunda metade do século XVI, autores como Muzio e Possevino, 

fizeram um esforço intelectual para aproximar a prática do duelo à condição de 

nobreza140.  

Como percebemos, a delimitação da categoria dos participantes foi algo de suma 

importância nos debates teóricos dos tratadistas. Entretanto, cabe perguntar, o significado 

da exclusão de todos aqueles que não eram considerados necessários ao duelo. Ou seja, 

ao definir e excluir determinados grupos, criaram-se justificativas para tais atos. Assim 

sendo, nosso interesse agora não seria tanto analisar a criação das regras acerca dos 

quesitos técnicos envolvendo os duelistas. Embora isso seja importante, nosso 

questionamento ocupa-se mais de como os eleitos para o duelo foram vistos e definidos 

a partir daqueles que eles não deveriam enfrentar. Das diferentes formas de analisar essa 

construção das hierarquias do duelo, pode-se dizer que havia a tentativa de promover os 

que não eram barrados no conflito interpessoal, fomentando o grupo da nobreza que tinha 

a profissão de armas. Ou mesmo, proteger os considerados fracos e incapazes de 

combater. Seja como for, acreditamos que outros interesses estavam em jogo quando 

essas diferenciações eram criadas. Assim, ao desenvolverem essas classificações que 

separavam os que não tinham a necessidade de rebater uma ofensa, tentou-se criar modos 

de se relacionar com outros membros daquela sociedade. 

Todas essas classificações e tipologias acerca dos sujeitos que poderiam ou não 

se envolver num combate interpessoal, indicam além da regulação da prática do duelo, 

reflexões sobre o comportamento e modo de agir. Aqui, a definição e criação de um 

conjunto de hábitos e atitudes frente ao outro se dá pela exclusão. Quando se argumenta 

que as provocações das mulheres, crianças, padres, frades e os que exercem ofícios 

mecânicos, não causam qualquer infâmia na reputação do cortesão, não se define somente 

os atores participantes de um duelo, cria-se também uma diferenciação entre os 

gentiluomini e os demais sujeitos daquela sociedade. Ou seja, modos de se relacionar e 

conviver que iam além das questões do combate. 

                                                           
139 ANGELOZZI. Op. cit. p. 21-22.  
140 Ibid. p. 22-23.  
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Seja no caso dos que se dedicam ao sacerdócio ou aos estudos, quer dizer, aqueles 

afastados do combate interpessoal por um privilégio e importância dos seus ofícios, ou 

então, em relação aos considerados indignos de uma disputa por suas fraquezas, 

encontramos ensinamentos para moldar o comportamento dos leitores frente a uma 

possível provocação de qualquer um não pertencente às hierarquias propostas, tudo isso 

por meio de uma temática relacionada ao duelo. Inserida nesse processo, encontramos 

toda uma literatura que se tornava útil para amenizar e contornar as tensões interpessoais. 

Berrendero, no seu estudo dos tratados para a nobreza do século XVI, entende que 

naquele período a literatura estabelecida para a nobreza, evidenciava a singularidade 

desses sujeitos frente ao resto da sociedade, por meio de argumentos que estreitavam a 

relação dos tratados com a realidade social141. Seguindo essa concepção que se atenta 

para as intenções presentes no gênero de tratados para a nobreza, aproximando a 

pluralidade de conselhos às diversas necessidades dos seus leitores, compreendemos que 

a criação e articulação dos diversos papéis e posturas, tentou proporcionar meios para um 

melhor convívio social de diferentes atores. Embora toda essa variedade de conselhos e 

admoestações se encontrem no campo teórico, as formulações desses discursos não 

devem ser descartadas se compreendermos a importância das representações sociais 

durante a Época Moderna: 

Uma sociedade constrói representações do seu próprio funcionamento; 

onde poderíamos buscá-las de maneira mais cômoda que nesses textos 

que, do século XVI ao XIX, codificam minuciosamente os valores 

corporais e regulamentam em detalhes o sistema dos comportamentos 

sociáveis? Entretanto, como toda documentação normativa, esta 

também se opõem a uma objeção de princípio: descreve condutas 

prescritas e não condutas reais. Todavia, essa crítica global não parece 

incontornável. Além de às vezes ser possível confrontar com esses 

modelos práticas efetivas, estamos aqui num campo em que a 

representação social da norma não é menos “real” que a conservada 

pelos comportamentos observáveis. Aliás, esses tratados têm uma 

finalidade pedagógica: todos revelam a mesma vontade de expor e 

ensinar as maneiras legítimas. No entanto, realizam esse projeto de 

modos bem diversos, segundo a importância que atribuem às regras de 

conduta, segundo o público ao qual se destinam, segundo as formas de 

aprendizagem que sugerem. Assim, podemos tentar identificar nas 

                                                           
141 BERRENDERO, José Antonio Guillén. La tratadística nobiliaria como espejo de nobles. El ejemplo de 

Juan Benito Guardiola y su Tratado de Nobleza de 1591. Brocar, 26 (2002). p. 129. 
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entrelinhas de cada um desses textos seus destinatários e sobretudo um 

uso particular de civilidade. O que propomos acompanhar aqui é a 

história e lógica desses usos142. 

Sendo assim, nossa interpretação destas obras que a princípio formulavam a 

teorização do duelo, faz mais sentido se compreendermos a corte como um espaço de 

competição. Se ficarmos só com um exemplo dos apartados do duelo, no caso as 

mulheres, entenderíamos a importância de mecanismos que propunham evitar certos 

conflitos num ambiente de disputa. Como indica Serena Ferente, “no interior da corte as 

mulheres tinham funções, espaços e competências que completavam aquelas dos homens, 

mas ocasionalmente estavam em competição com estes”143. Ou seja, se percebemos o 

papel ativo das mulheres na corte, aquela visão de Possevino no que tange às mulheres, 

mais do que reafirmar a superioridade masculina, ou então, promover a fragilidade 

feminina, num simples estabelecimento de papeis rígidos e fixos, construía essas 

diferenciações como um discurso que tentava contornar possíveis tensões naquele 

ambiente competitivo, através da não necessidade do conflito com o outro, considerado 

diferente ou especial. 

Assim sendo, no momento que os escritores fazem uso de uma questão tão 

importante, indicando grupos ou atitudes que não fazem parte desta prática, apontam um 

modo de agir por comparação aos excluídos da prova de arma (simplesmente ignorando 

uma provocação ou acusação). Além de mostrarem quais são os tipos de defeitos que são 

considerados indignos àqueles que poderiam enfrentar a realidade do duelo. Em suma, 

mudando o foco das questões investigadas nos tratados, conseguimos compreender o que 

se esperava de um homem a serviço de um nobre, e quais eram as lições propostas aos 

leitores, bem como as estratégias formuladas para evitar tensões desnecessárias com 

quem não merecia a resposta para uma provocação, tudo isso alargando o papel dos 

tratadistas e professores de honra que se dedicaram à teorização do duelo, mas também a 

proteção e desenvolvimento dos seus leitores. 

 

                                                           
142 REVEL, Jacques. Usos da civilidade. In: História da Vida Privada: da Renascenças ao século das Luzes 

Vol 3.  São Paulo: Companhia das Letras, 1991. pp. 170-171. 
143 FERENTE, Serena. Le donne e lo Stato. In: GAMBERINI, Andrea; LAZZARINI, Isabella (Orgs). Lo 

Stato del Rinascimento in Italia. Roma: Viella, 2014. p. 320.  
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3-Bastardos, Porém Gloriosos: estratégias de acomodação direcionadas aos 

nascidos de forma ilegítima  
 

Quando se tratava de refletir acerca daqueles que estariam aptos ao confronto 

interpessoal, tentamos demonstrar acima as categorizas produzidas pelos tratadistas, no 

intuito de apresentar os modelos de comportamento considerados dignos pelos 

postulantes ao duelo. Entretanto, essas classificações estão ligadas aos modos de agir 

entendidos como corretos, ou mesmo, à posição social ou profissional. Por outro lado, 

essa discussão também tentou dar conta de um tipo de categoria que embora tivesse uma 

ampla carga negativa, não dependia tanto daqueles que estavam inseridos nessa condição. 

Assim sendo, os chamados bastardos, mesmo que enfrentassem preconceito ou exclusão 

por causa do peso das relações de sangue, não foram deixados de lado pelos tratadistas. 

Isso porque a preocupação com a honra e legitimidade dos nascimentos só fazia sentido 

numa sociedade onde o sangue fosse uma substância social, não somente biológica144. 

Questionando sobre a possibilidade desses sujeitos serem dignos de duelar, alguns 

teóricos formularam reflexões interessantes quando se referiam aos nascidos de forma 

ilegítima. Portanto, em mais de um tratado a ‘questão dos bastardos’ não deixou de ser 

teorizada e pensada. Dario Attendolo no capítulo 14, intitulado DE I BASTARDI, sem 

exagero notou que a questão da possibilidade da recusa de um bastardo num duelo, foi 

colocada em dúvida por todos os escritores145. Diante desta constatação, Attendolo 

argumenta que não se pode recusar um bastardo quando se trata de duelo, e, para defender 

seu ponto de vista, acaba citando inúmeros exemplos de sujeitos que mesmo nascidos 

nessa condição, tiveram uma vida valorosa e de grandes feitos. Essa lista de exemplos 

começa com a figura dos chamados decuriões que atuavam na Roma antiga. A lógica do 

autor é construída seguindo a noção de que os nascidos de forma ilegítima poderiam 

tornar-se membros de um grupo seleto e honrado: “E isso se prova de modo que os 

bastardos poderiam formar as ordens dos decuriões da qual se sabe que não eram 

considerados infames”146. Figuras de outros períodos históricos também não foram 

                                                           
144 KUEHN. Thomas. Illegitimacy in Renaissance Florence. Editora da Universidade de Michigan, 2002. 

p. 88.   
145 ATTENDOLO. Il Duello. Op. cit. p. 40. “E revocato in dubbio da tutti i scrittori se i bastardi ponno 

essere ricusati in Duello...”  
146 Ibid. p. 40. “e questo si prova, cõciosia (sic) che i Bastardi si pottevano creare dell’ordine de i decurioni 

dalche si conosce che nõ sono reputati infami”. Os exemplos da antiguidade não param por aí. No âmbito 

individual são citados personagens ilustres como: Rômulo, Sérvio Túlio, Timóteo capitão dos atenienses, 

Temístocles e Jerônimo de Siracusa. 
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esquecidas na hora de justificar a participação dos bastardos num duelo. Desse modo, 

percebe-se nesse capítulo uma construção argumentativa que intercala exemplos tanto do 

passado como de épocas mais próximas ao escritor, no intuito de corroborar suas opiniões 

sobre o tema.  

Após referir-se aos decuriões, a figura (mais próxima de Attendolo) de Francesco 

Sforza, filho bastardo de Sforza Attendolo, é evocada como homem de valores militares, 

pois conquistou o Ducado de Milão, bem como, um exemplo de príncipe e capitão. As 

ligações de Attendolo com os Sforzas nos levariam a entender todos esses elogios como 

uma forma de promover membros da família de Milão, defendendo os que nasceram de 

forma ilegítima. Porém, mesmo que exista essa tentativa de exaltação, devemos levar em 

conta que ela não se encerra neste objetivo. O que nos interessa aqui é a conclusão que o 

autor chega após a defesa das qualidades de Francesco Sforza: 

Este exemplo de um Capitão e Príncipe tão virtuoso e feliz como se lê 

na história, nos deveria bastar para demonstrar que os bastardos não 

devem ser considerados homens vis, assim sendo, se conheça que este 

defeito nunca impediu, nem pode impedir que os homens em qualquer 

época não tenham acesso ou sejam elevados à qualquer grau de 

dignidade147. 

Somando-se a todos esses modelos, no final do capítulo outros nomes são incluídos para 

reafirmar e defender as ideias do autor: 

E na época mais moderna Santi Bentivoglio ainda que fosse filho 

bastardo de Hercole foi colocado num posto do governo de Bolonha 

onde com tanta prudência se governou, e com tanto valor que onde os 

grandes eram todos assassinados por seus inimigos, ele viveu 

pacificamente e morreu honradamente, e com a benevolência dos seus 

cidadãos confirmou o principado daquela cidade na sua casa. E o Conde 

Brandolino Capitão tão celebrado nas histórias de Biondo del Sabelico, 

de Corio e de outros, pai de Tiberio e de Cecco, ainda eles capitães 

famosos. E este bisavô do Senhor Guido Conde de Val de Marino, hoje 

Senhor de muito valor, e aquele outro bisavô dos Brandolini de 

Bagnacavallo gentilhoumini virtuosos e honrados, foi ele também 

bastardo de Guido Brandolino; e de muitos exemplos se poderiam 

                                                           
147 ATTENDOLO. Il Duello. Op. cit. p.40. “questo esepio di cosi virtuoso e felice Capitano e Precipe come 

nell’historie si legge ci devrebbe bastare per dimostrare che i bastardi nõ sono da essere reputati per huomini 

vili, nõdimeno accioche si conosca che questo difetto nõ mai ha impedito ne puo impedire che huomini in 

ogni età nõ siano ascesi e che nõ ascedino à qualunque grado di dignità...”  
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acrescentar que os bastardos de vários tempos foram virtuosos em cada 

modo de agir, e elevados à grandeza da honra. Só acrescentarei um que 

na nossa época tenham visto de Giulio de Medici, o qual ainda que 

alguns auditores da Rota tivessem com um longo processo cancelado 

este defeito quando ele foi cardeal, mesmo assim era filho pouco legítimo 

de Giuliano de Medici, e tornou-se Sumo Pontífice chamado de Papa 

Clemente Sétimo, com isso se pode concluir os bastardos como 

habilitados a se elevarem a qualquer grau de honra, não sendo possível 

recusa-los ao duelo148. 

Para justificar a participação desses sujeitos no duelo, é feita por parte do autor a 

apresentação de vários casos de grandes homens que, não obstante seus nascimentos 

ilegítimos, conseguiram sucesso em suas vidas. Seja no campo militar, governança ou 

mesmo na Igreja, cria-se uma imagem de superação frente a uma adversidade. Ao lidar 

com essas questões existe a exaltação de alguns nomes importantes do período, além da 

defesa de um ponto teórico referente à participação num duelo. Entretanto, o que deve ser 

levado em conta é que para construir esse percurso, Attendolo acaba abrindo uma 

possibilidade de manobra e defesa que poderia auxiliar os considerados indignos, nas suas 

relações sociais. Em nenhum momento a condição de bastardo deixa de ser um problema, 

afinal a noção de defeito está implícita num nascimento ilegítimo, ou seja, não se trata de 

tornar iguais os nascidos com essa mácula, mas sim, abrir possibilidades de superação 

por meio de atitudes consideradas virtuosas. Nesse momento, o eixo das preocupações do 

tratadista se descola não somente para dar conta e resolver questões pertinentes ao duelo 

(quem pode participar ou não do combate). Além disso, forma-se uma espécie de 

incentivo e ajuda, promovendo aqueles que vencem as dificuldades, por meio de 

exemplos que embora não subvertiam a ordem social, tinham a possibilidade de alcançar 

sucesso em suas carreiras, se afirmando entre seus pares. 

                                                           
148 ATTENDOLO. Il Duello. Op. cit. p. 41. “e nell’ età piu moderna Santi Bentivoglio ãchora che fusse 

figliuolo bastardo di Hercole fu posto al governo di Bologna dove cõ tãta prudenza si governò, e con tanto 

valore che dove i soi maggiore erano stati tutti da i loro nemici ammazzati egli e pacificamente visse e 

honoratissimamente morì e con la benevolenza di soi cittadini confermò il prencipato di quella citta nella 

sua casa e il Conte Brandolino Capitano tanto celebrato nell’historie del Biondo del Sabelico, del Corio e 

de gli altri padre di Tiberio e di Cecco ancor loro Capitani famosi e questo bisavolo del Signor Guido Conte 

di Val de Marino hoggidi Signore di molto valore et quell’ altro bisavolo de i Brandolini da Bagnacavallo 

getiluomini virtuosi, et di honore fu anch’egli bastardo di Guido Brandolino; e dei molti esepy che si 

potrebbero addure di bastardi che in ogni tempo sono stati virtuosi in ogni maniera d’attione e ascesi a 

grandissima alteza d’onore sol n’addurò uno che nell’età nostra habbiam visto di Giulio de’ Medici, il quale 

quantunque alcuni auditore di rota havessero con lungo processo cancellato questo difetto quando egli fatto 

fu Cardinale fu nõdimeno figliuolo poco legitimo di Giuliano de Medici, e creato a Sõmo Pontefice e detto 

Papa Clemente Settimo, dalla qual cosa conoscere si puo che i bastardi come habili ad ascendere ad ogni 

grado d’honore non si possono ricusare in Duello”. 
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 Como foi dito acima, as questões referentes à participação de bastardos num 

duelo, foi analisada e desenvolvida por vários autores. Assim sendo, Girolamo Muzio, 

um dos mais importantes tratadistas do século XVI, tampouco deixou de lado esse tipo 

de problemática. No livro III do seu Il Duello, essa delicada questão foi abordada com 

certo cuidado e prudência. Diferente dos exemplos utilizados por Dario Attendolo, agora 

não encontramos nenhum nome ou personalidade importante para a formulação das suas 

conclusões. Entretanto, Muzio também se colocou numa posição de defesa dos 

considerados nascidos de forma infame. Mesmo reconhecendo a dura condição dos 

bastardos, entende-se que a culpa de tal situação não deve recair sobre os ombros desses 

sujeitos: 

Se deve levar em conta a sentença de Jerônimo que dos nascimentos 

destes tais a culpa não é daquele que nasce, mas daquele que gera; e 

disse Crisóstomo que nós não devemos nos envergonhar dos vícios dos 

nossos pais e mães, mas devemos somente ter a intenção de abraçar a 

virtude. E ainda que alguém tenha nascido de uma prostituta ou adúltera, 

a vergonha de quem o gerou não pari vergonha. Depois, por longo 

costume são recebidos na arte da guerra, sendo vistos suportar 

virtuosamente muitas obrigações honoráveis149. 

As duras palavras de Muzio em relação aos atos de um homem e mulher que geram 

um filho fora do casamento, direcionam todas a críticas e condenações aos pais 

(especialmente à mãe), de forma que o filho não seja maculado. No mesmo trecho, 

encontra-se a ideia de que além da inocência dos bastardos, existe a possibilidade de 

alcançar a virtude e o sucesso pelo uso das armas. Essas lições que incentivam a superação 

de um nascimento considerado errado não anulam automaticamente a condição de quem 

veio ao mundo com essa dura condição, inclusive nos casos de duelo. A clivagem do 

autor, separa os bastardos da infâmia, embora também os exclua do âmbito da nobreza. 

Então, no caso dos duelos, a não participação desses sujeitos se deve ao fato de que sua 

nobreza seria maculada pelo nascimento. Tanto os bastardos, como os que nasceram de 

condição humilde, são colocados à parte da posição de nobre, porém, são considerados 

inocentes. Desse modo, livrando-os da culpa, abre-se uma exceção, afirmando que existe 

                                                           
149 MUZIO. Op. cit. p. 71. “ si debbia tenere massimamente che sentenza di Hieronimo è, che del 

nascimento di questi tali la colpa è non di colui, che nasce, m adi colui che genera; E dice Chrisostomo, che 

vergognare non ci debbiamo de’ vity de’ padri, e delle madri nostre, ma solamente debbiamo noi essere 

intenti ad abbracciar le virtu. Et che se bene altri è nato di bagascia, o di adultera, la vergogna di chi lo ha 

generato à lui non parturisce vergogna. Poi essi per lungo costume alla arte della guerra sono ricevuti, e di 

molto honorevoli carichi si sono visti essere da loro virtuosamente stati sostenuti”. 



89 
 

a possibilidade de realizar feitos virtuosos e estudos valorosos por meio do esforço150. A 

exortação de Muzio no sentido de apoiar e reconhecer as qualidades dos que eram 

bastardos, não se restringiu somente aos sujeitos em si, pois cria-se uma ponte nessa 

possiblidade de ascensão, que levaria até a figura do príncipe: 

Aqueles que verdadeiramente tenham dado ou darão sinais de nobreza 

seja por obras das armas, ou por outra prática; ou que na corte de algum 

Príncipe tenham costumeiramente vivido entre cavaleiros; ou que por 

privilégio de Senhor foram legitimados, eu digo, que deverão ser 

recebidos juntos com outros gentilhuomini em cada ato de cavalaria151. 

Tal qual Dario Attendolo nas suas reflexões, Muzio tratou assuntos pertencentes 

aos participantes de um duelo, mas não ficou só nessa questão. Por mais que certas 

dificuldades sejam colocadas na figura de quem era considerado bastardo, inclusive 

problematizando seu pertencimento à nobreza, por outro lado, havia a matização desta 

categoria de forma que por meio do esforço e superação o ‘defeito’ fosse contornado. E 

isso não cabia somente ao nascido, porque o príncipe, senhor ou cavaleiro também 

deveriam reconhecer e aceitar quem fizesse por merecer o pertencimento ao fechado 

círculo do gentilhuomini. No final, não se tratava tanto de defender a participação ou 

direito de duelar, ao longo do capítulo isso é deixado num segundo plano. Assim, a 

intenção do autor vai no sentido de aconselhar seus leitores-- sejam bastardos ou não--

indicando meios de ascensão e manutenção da sua posição, seja por esforço próprio ou 

privilégio e reconhecimento de outros nobres.  

Em suma, essa estratégia desenvolvida por Muzio, dizia respeito a todos os 

envolvidos nesse tipo de relações sociais daquela sociedade do Antigo Regime, fossem 

súditos ou senhores. Se compararmos as abordagens dos dois tratadistas acima, nota-se 

que ambos estão inseridos num ambiente altamente dependente das tradições e ligações 

familiares. Ao estudar a condição dos bastardos na Florença renascentista, Kuehn aponta 

que a sucessão da honra familiar era um elemento vital da sociedade florentina. Ou seja, 

“Aqueles que geraram bastardos, mas, acima de tudo, aqueles que eram bastardos, traziam 

desonra ou desgraça e se encontravam em exclusão, não somente da sua árvore 

                                                           
150 MUZIO. Op. cit. fólio 71. “Di che essi anchora si debbono fatticare di avanzarsi co’l mezo delle opere 

valorese, e de gli study virtuosi”.  
151 Ibid. p. 72. “Quelli veramente che o per opera di arme, o per altro honorato esercitio haveranno dato, o 

daranno segno di nobilta; o che alla corte di alcun Prencipe tra cavalieri viveranno costumatamente; o che 

per privilegio di Signore saranno stati legittimati, que’ tal dico, in ogni atto di cavalleria insiemecon (sic) 

gli altri gentilhuomini doverãno esser raccolti”.  
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genealógica, mas, também do seu lar”152. Ora, essa tensão se faz presente nos escritos de 

Attendolo e Muzio, porém, notamos que cada um ao seu modo, trabalha com o tema com 

o intuito final de resguardar os ilegítimos. Seja numa aproximação do bastado com os 

seus antepassados (Attendolo) numa espécie de defesa da própria linhagem, ou na 

completa exclusão e anonimato dos pais (Muzio), criando uma separação do sujeito em 

questão com a sua estirpe. Assim, sem se furtar ao peso e consequência dos filhos fora do 

casamento, cada tratadista molda sua narrativa de modo que seus leitores sejam 

defendidos, tanto pela exaltação dos seus antepassados, como pela separação dos seus 

antecessores. 

A discussão em torno da permissibilidade de um bastardo defender a sua honra 

num duelo, trouxe consigo outras questões de suma importância, sendo essas intimamente 

ligadas ao próprio pertencimento desses nascidos nos restritos círculos nobiliárquicos. 

Prova da centralidade deste tema pode ser encontrada em outros dois tratados que embora 

discordassem veementemente da licitude do duelo, chegaram a conclusões aproximadas 

sobre o assunto que ora analisamos. Fausto da Longiano e Andrea Alciato, ambos com 

escritos relacionados ao duelo, encontravam-se em polos opostos quando se tratava de 

defender ou condenar o combate interpessoal. Enquanto Alciato foi um famoso jurista 

que devotou sua erudição à condenação desse instituto, Fausto da Longiano, ‘professor 

de honra’ do século XVI, com serviços prestados ao celebre homem de arma Guido 

Rangoni, ficou conhecido como um dos maiores defensores do recurso às armas como 

privilégio da nobreza, indicando uma postura favorável ao duelo153.  

Em suas obras dedicadas ao duelo, os dois autores teceram considerações voltadas 

à permissibilidade dos bastardos defenderem sua honra num combate. Assim, um 

primeiro ponto que chama nossa atenção é a semelhança dos seus escritos, pois logo no 

início dos capítulos existe o entendimento de que os bastardos não são considerados 

dignos. Ao contrário, são vistos como infames:  

Alguns dizem que um bastardo pode ser recusado porque esses são das 

leis dos Papas denotados de infâmia, não podendo carregar os brasões 

de sua casa inteiros, mas com uma barra atravessada, ou partida num 

canto. Sobre as vozes de filho não estão incluídos os bastardos. Menos 

                                                           
152 KUEHN. Op. cit. p. 88-89. 
153 CAVINA. Op. cit. p. 63-64.  
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são considerados os de uma família de pai incerto. Tendo a repulsa por 

serem vis, vituperiosos na honra e dignidade154.  

De modo análogo, Andrea Alciato, logo no começo de suas explicações cita a ‘leis dos 

Papas’ para justificar todas as falhas que seriam inerentes aos bastardos:  

E pelas leis dos Pontífices são considerados de pouca fé, ou nula, 

mutável, e menos aptos à milícia. Vemos ainda que não lhes são 

concedidos os brasões de sua casa, somente com uma barra 

atravessada. E sob o vocábulo de filhos não são incluídos, porque a lei 

não os entende como nascidos de pais certos, mas, sem pais, e são 

repelidos das suas honras como vis e desonrados155. 

Não obstante a semelhança dos seus escritos, inclusive, utilizando palavras e 

temas muito próximos, os dois autores chegam a conclusões diversas, afinal, Fausto da 

Longiano logo após sua introdução, no mesmo capítulo é taxativo ao afirmar que os 

bastardos não cometeram delitos por própria culpa, e, sendo admitidos em uma milícia, 

não podem ser recusados de modo algum num combate individual156. Ora, Andrea Alciato 

também reconhece que graças aos costumes, um bastardo também pode fazer parte de 

uma milícia, afinal, a culpa de sua condição não recairia sobre ele; entretanto, não existe 

nenhum esforço do jurista (contrário ao duelo) no sentido de incentivar tal prática.  

Ao contrário, Alciato constata que no ambiente bélico de uma milícia, os bastardos 

também não poderiam realizar um duelo, embora, com seus esforços pudessem se 

defender das injúrias sofridas157. Por mais que exista a diferença de entendimento quando 

se trata da participação de um bastardo num duelo, tanto o jurista, quanto o professor de 

honra defendem e incentivam a possibilidade dos nascidos de pais desconhecidos, 

melhorarem suas posições sociais, se valendo do esforço e da paciência. Enquanto Fausto 

                                                           
154 DA LONGIANO, op. cit. p. 263-264. “Alcuni dicono, che un bastardo pò essere ricusato perche tali 

sono da le leggi de Papi notati d’infamia ne possono portare l’arma de la casa intiera, ma ò sbarrata à 

traverso, ò spezzata in un canto. Sotto la voce di figlio non sono compresi i bastardia. Meno sono tenuti 

questi di padre incerto de la famiglia. Onde come vili, e vituperosi ne gli honori, e ne le degnita hanno la 

ripulsa”. 
155 ALCIATO, Andrea. Duello fato di latino a comune utilità. Veneza: Comin da Trino di Monferrate, 1562. 

p. 23. “e per la legge de Pontefici sono riputati di fede poca, o nulla, mutabilíssima, e meno atti à la militia. 

Veggiamo anchora non essergli concedute l’arme di casata se non com uma sbarra attraversata: e sotto’ l 

vocabulo de figliuoli, non vengono cõpresi (sic): perche la legge non gl’ interpreta nati de padri certi, ma 

senza padri, e sono ripulsi da gl’ honori come vili, e dishonorati”.  
156 DA LONGIANO, op. cit. p. 264.  
157 ALCIATO. op. cit. p. 24. “Pure in questa cosa molto e da concedere à la cõsuetudine (sic), la quale nõ 

sendo loro proprio delitto, ma si riaversi in laltrui (sic) colpa, ha permesso, che possino esser ascritti à la 

militia. Onde ne anche in Duello ponno essere per diritto ricusati se pero ne’l resto sieno huomini da bene, 

e bene allevati, e prõti (sic) d’ingegno, e di mano, e si muovino per proseguire l’ingiuria sua”.   
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da Longiano não destoa de outros ‘professores de honra’ no sentido de incutir em seus 

leitores valores positivos, nesse caso, para os que são bastardos, Alciato não deixa de 

recordar que mesmo no caso de alguns juristas e doutores, a condição de ilegítimo não 

impossibilitou que nomes de primeira grandeza figurassem entre aqueles que lidavam 

com leis158. 

 Quando enfatizamos as diversas maneiras que os dois autores trataram uma 

questão delicada, não foi para defender a ideia de que o direito ao duelo fosse algo 

secundário, não merecedor de atenção. Muito menos se trata de afirmar que a teoria 

referente ao combate não seria importante nessas obras. O que tentamos mostrar neste 

tópico foi que a partir de uma importante questão teórica, todo um grupo social não deixou 

de ser levado em conta pelos autores. Desse modo, apesar das diferentes abordagens na 

hora de discutir o tema do duelo, encontram-se nesses livros certas tendências que 

inseriam escritores de diferentes origens em sintonia, ao menos no momento que algumas 

lições iam na direção de mostrar ao público estratégias para superar certas adversidades, 

possibilitando que a ascensão social fosse alcançada. E, não obstante todas essas 

diferenças entre os escritos dos juristas e professores de honra, podemos encontrar 

elementos que aproximam diretrizes opostas, não tanto para a defesa do duelo, mas sim, 

para o auxílio dos seus leitores no desenvolvimento de suas ações cotidianas.  

Em suma, independente do ponto de partida ou referencial teórico de cada 

tratadista, a condição dos bastardos foi vista de forma semelhante pelos autores. Não se 

trata de dizer que todos os livros dedicados ao duelo prescreveram conselhos semelhantes, 

ou então, afirmar que o tópico que se ocupava de nascimentos ilegítimos estava nas 

preocupações de todos os escritores. Entretanto, pode-se afirmar que a recorrência desta 

questão em alguns impressos foi trabalhada de uma forma que tendia a construir 

mecanismos para os leitores se afirmarem em certos ambientes sociais, apesar de 

carregarem todo um peso de não merecedores de tal afirmação. 

Cabe ressaltar que esse reposicionamento de quem por nascimento estava fadado 

ao fracasso poderia ter impacto não só nos considerados bastardos, mas também aqueles 

que não sofriam com essa classificação, mas conviviam com os de nascimento ilegítimos. 

Assim, essa espécie de reorganização social, mesmo que não possa ser analisada no seu 

impacto nas relações cotidianas, nos indica os esforços de diversos tratadistas na direção 

                                                           
158 ALCIATO. Op. cit. p. 24. 
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de formularem mecanismos de acomodação e matização propostos a certos leitores para 

enfrentarem as disputas do cotidiano. Prova desta tentativa de enfrentamento já foi notada 

por parte da historiografia. Em alguns casos, bastardos eram incluídos em vinganças159, 

“possibilitando-lhes, se necessário, apagar a estigma da sua bastardia”160. 

Embora nossos tratadistas não incentivassem estratégias tão radicais como as 

vendettas referidas acima, esse exemplo que hoje seria considerado extremo e sem razão, 

foi empregado como forma e superação de um estigma ou defeito. Nesse contexto, os 

tratados, quando tentaram refletir sobre esses sujeitos, também apresentaram modos de 

contornar um nascimento impuro, criando toda uma argumentação que convencia seus 

leitores da possibilidade desta mudança. Seja de um modo mais incisivo ou abrangente, 

utilizando exemplos do passado ou apresentando qualidades e virtudes como 

independentes do nascimento, tal qual proposto nos trabalhos dos tratadistas apresentados 

acima. Ou então, seguindo um caminho mais discreto e até mesmo ambíguo como foi o 

caso de Possevino, que na sua breve explanação acerca do assunto, se preocupou mais em 

defender que os bastardos poderiam se considerar nobres não ‘perfeitos’161. Em suma, a 

necessidade de justificar e defender as qualidades dos nascidos dessa forma, estavam 

pressente nas preocupações de alguns tratadistas, indicando suas intenções no sentido de 

auxiliar os que padeciam nessa condição. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 KUEHN. Op. cit. p. 96. 
160 DI BELLA, Maria Pia. Name, blood and miracles: the claims to renown in traditional Sicily. In. 

PERISTIANY, J. G.; PITT-RIVERS, Julian (Org). Honor and Grace in Anthropology. Cambridge: 

Cambridge University Press, p. 164. Apud. KUEHN. Op. cit. p. 96. 
161 POSSEVINO. Op. cit. p. 223, Livro III. “I bastardi in qualche modo possono chiamarsi nobili, nascendo 

di padre, ò di madre nobile perche questa nõ leggitima generatione macchia alquanto la Nobilità di modo, 

che assolutamente non si possono chiamar nobili, se bene in qualche modo son nobili. A quello che dice 

Aristotele, rispondo, che egli parla della nobiltà perfetta: e cosi é vero, che i bastardi non si possono chiamar 

perfettamente nobili: perche manca loro una condition di quelle, che mette Aristotele, cio è la leggitima 

generatione”.   
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CONCLUSÃO 
 

 A Península itálica do século XVI, com as suas sucessivas guerras e disputas pelo 

poder, também foi palco do desenvolvimento artístico e intelectual. Dentre as várias 

manifestações do conhecimento da época, evidenciamos nesse trabalho o conjunto de 

livros que embora nem sempre apresentavam as mesmas ideias, tinham especificidade de 

desenvolver formulações teóricas sobre o duelo. Fenômeno de longa duração na história 

da humanidade, esse instituto que colocava dois oponentes frente a frente, adquiriu 

características próprias durante a modernidade. Praticado por questões relativas à honra, 

o combate interpessoal tornou-se uma realidade para muitos nobres europeus. Mesmo que 

um desses sujeitos nunca chegasse a cruzar espadas com um antagonista, a possibilidade 

deste tipo de embate não estava distante.  

Como estamos falando de uma forma de combate que obedecia certas regras e 

rituais, não poderíamos deixar de lado os que assimilavam esses preceitos. Desse modo, 

quando classificamos os que eram aptos para o duelo, acabamos salientando as 

particularidades dessa elite. Os que colocaram seus esforços no sentido de orientar os 

antagonistas, seja por meio de uma abordagem favorável ao duelo ou não, também foram 

colocados em evidência neste trabalho, até porque havia uma convivência entre os leitores 

e escritores de tratados. Sendo assim, foi necessário indicar os espaços que esses sujeitos 

frequentavam, pontuando as especificidades dos ambientes nos quais a nobreza exercia 

suas funções. Na primeira parte da dissertação, foi pertinente analisar a diversidade dos 

membros da aristocracia italiana, seja por causa de questões geográficas, de ofício, 

econômicas ou culturais. Soldados, mercadores, juristas e letrados, desenvolviam suas 

habilidades e carreiras na guerra, no comércio nas universidades e cortes. Somando-se a 

isso, o campo e a cidade aumentavam as clivagens existentes entre esses personagens. Ou 

seja, como tentamos demonstrar, o grupo social em questão não tinha origens 

semelhantes, nem mesmo poderia ser considerado homogêneo. Mesmo assim, essa 

aristocracia diversificada poderia frequentar os mesmos ambientes e construir relações.  

Desse modo, as cortes italianas tornavam-se lugares de confluência, permitindo 

que um militar estivesse próximo de um mercador ou intelectual, mesmo que por um 

curto período de tempo. Essa concepção de elite heterogênea, mas não isolada, tornou-se 

fundamental para o nosso trabalho, porque além de mostrar as particularidades da nobreza 



95 
 

italiana, serviu como fundamentação para a nossa dissertação, pois, permitiu que os 

tratados fossem analisados não somente como orientados para a teoria do duelo, mas 

também para o estabelecimento de regras de convivência e comportamento para os seus 

leitores. Nossa abordagem, sem deixar de lado elementos relacionados à agressividade do 

duelo, privilegiou as lições presentes na tratadística, na medida que essas nos mostraram 

diversas maneiras de um nobre agir frente àqueles que poderiam cruzar seu caminho numa 

corte. Isso quer dizer que, encontramos nessas obras diretrizes que apontavam hábitos e 

atitudes esperadas de qualquer leitor que estivesse interessado na cultura da honra e duelo, 

seja para combater com um rival, seja para as disputas ocorridas na corte. 

A necessidade de incutir na mente da nobreza um arcabouço de ensinamentos 

ligados ao controle e canalização da agressividade, serviu-se amplamente de uma 

inovação que mudou a história da humanidade. Se estamos falando de uma cultura letrada 

na Idade Moderna, não podemos nos esquecer que a prensa usada durante aquela época 

fomentou todo um mercado editorial na Europa. Restringindo ao caso da Itália, no norte 

da península um mercado editorial auxiliou a impressão e circulação dos livros de duelo 

que foram analisados neste trabalho. Cientes da importância da história dos livros na Itália 

do século XVI, tentamos apresentar o ambiente onde obras impressas foram criadas, sem 

contar, as particularidades de ‘mercado italiano’. Os tratadistas que dedicaram seus 

escritos ao tema dos duelos, tiveram um maior alcance dos seus textos, graças ao mercado 

livreiro que existia em suas épocas. Portanto, não seria prudente deixar de lado a 

efervescência cultural proporcionada pelo livro impresso. 

Apresentar o espaço onde viviam os produtores e receptores da tratadística de 

duelo, bem como os canais onde esses saberes eram divulgados, foi um passo importante 

e ajudou na contextualização do momento histórico no qual os tratadistas exerciam seus 

ofícios. Contudo, mesmo que o norte da península, mais precisamente a cidade de Veneza, 

tenha sido o polo onde essa grande quantidade de tratados foi produzida, indicando um 

lugar especifico no que diz respeito ao centro de desenvolvimento dos livros, nem por 

isso esse gênero literário era monolítico. Apesar de discutirem temas pertinentes ao duelo, 

a variedade de opiniões sobre esse tipo de disputa, mostrou que haviam diferentes 

correntes tratando do assunto. Seja um cortesão, juiz ou filósofo moral, as reflexões 

teóricas chegavam a diferentes resultados.  

Tal qual as elites italianas, os escritores de tratados manifestavam diferentes 

opiniões sobre o combate individual, sem contar que esses homens acumulavam 
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diferentes saberes. Sendo assim, se as noções acerca do que era justo e razoável no 

momento de duelar, chegavam a conclusões diferentes, as lições direcionadas ao 

comportamento dos cortesãos também eram heterogêneas. A postura considerada ideal 

para um soldado, a noção de como se relacionar com outros membros da corte, ou até 

mesmo a melhor maneira de manter sua posição diante de um infortúnio da vida, não 

eram entendidas de forma unívoca pelos escritores. Contudo, levamos em conta que 

haviam pontos de convergências no âmbito das questões comportamentais, inclusive por 

parte de tratadistas que tinham visões bem diferentes do duelo. Ainda a respeito dessas 

diferenças, foi notado que os tratadistas em alguns casos também usavam seus textos 

como uma forma de criar embates contra outro escritor, defender a originalidade do seu 

trabalho, promover uma família poderosa ou atacar algum desafeto. Essas ações tomavam 

parte nos proêmios das obras, de modo que dedicamos uma parte da dissertação para 

analisar essas questões. Com isso, tentamos mostrar que além do objetivo de ensinar os 

seus leitores, os tratadistas também criavam formas de apresentar assuntos do próprio 

interesse. 

Por mais estranho que possa parecer, ensinar lições de autocontrole e 

comedimento num conjunto de tratados de duelo, não pode ser encarado como algo 

desprovido de sentido. Mesmo que as disputas levassem ao uso de armas letais para a 

solução dos embates, essa não era a única forma de lidar com essas tensões. A manutenção 

da honra poderia vir por um acordo que encerrasse o desentendimento, tornando o conflito 

desnecessário. Além disso, reduzir as aristocracias italianas ao instituto do duelo, como 

se só pensassem e vivessem para tal, parece uma visão um tanto quanto simplista. Havia 

toda uma série de obrigações e afazeres que demandavam tempo e energia. As horas de 

entretenimento e deleite, também não devem ser esquecidas. O caráter coletivo dessas 

experiências, contribuía para aproximar esses sujeitos, criando uma convivência que nem 

sempre era amistosa ou livre de tensões. Desse modo, os ensinamentos e conselhos 

propostos nesses tratados, longe de ser um simples reflexo do controle social da época, 

indicavam estratégias de acomodação pensadas para os leitores que pretendessem 

desenvolver suas atividades enquanto cortesãos. 
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