
Martinho de Braga (515-580): monge, bispo e conselheiro dos reis 
suevos  
 
“(...) como uma das vertentes de atuação de Martinho, na Galiza, a            
responsabilidade pela educação dos príncipes, futuros reis, Teodomiro e         
Miro.” 
“Martinho não só dissertou acerca das atitudes adequadas, mas         
igualmente procurou aconselhar o governante. O monarca idealizado        
possuía uma missão, cujo sucesso corresponderia a benefícios para         
todos os habitantes do reino.” 
“Martinho também ressaltou a ideia de que cabia ao monarca um           
comportamento capaz de suscitar o respeito e a admiração de todos           
aqueles que o cercavam.” forneceu a Miro elementos que indicavam a           
responsabilidade do seu cargo e a importância do seu papel.” 
 

SILVA, Leila R. Monarquia e Igreja na Galiza na segunda metade do século VI. 
O modelo de monarca nas obras de Martinho de Braga dedicadas ao rei suevo. 

Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2008, pp. 97-105. 
 
Glossário: 
Reino suevo: teve duração de dois séculos (V e VI) e localizava-se na             
Galiza (região que hoje corresponde ao norte de Portugal e parte da            
Espanha).  
Dissertar: escrever 
Suscitar: provocar 
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Agora que você conhece um pouco sobre Martinho, resolva a          
seguinte atividade: 
 
MOMENTO CRIATIVO: Martinho era um religioso muito influente entre os          

reis suevos ajudando-os a governar através de conselhos sobre o modo           

como eles deveriam se comportar em reuniões, jantares com outros          

políticos, em casos de guerra, assuntos religiosos, etc. 

 
Agora imagine que vocês são Martinho de Braga e estão aconselhando o            

rei Miro sobre assuntos de sua corte. A dupla (ou trio) deve criar             

conselhos sobre os seguintes assuntos: 

 

Como ser um rei justo? 

Como lidar com pessoas interesseiras? 

Como se comportar em público? 

  

DICA DE OURO: Martinho é um religioso e em seus conselhos sempre            

havia uma referência a Deus e ao comportamento do rei, que deveria ser             

prudente (cauteloso) e justo em suas decisões, evitando conflitos com          

outras pessoas.  
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